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„Aušra", Nr . 39(79) 

Žvilgsnis į „Aušrą 
po šimto metų 

Šiuos teiginius pagrindžia 
konkrečiais pavyzdžiais: 
k a r d i n o l a s Medzofan t i s 
(Mezzofanti) nors mokėjo apie 
50 kalbų, labiausiai mėgo ir 
gerbė savąją italų kalbą. 0 
štai atkelti burliokai ima 
lietuviškai mokytis, nes Lietu
voje gyvena. Kaip nepanašu į 
daugeli dabar t in ių mūsų 
„brolių", kurie, išgyvenę 
mūsų krašte 10-30 metų, 
nesiteikia prabilti lietuviškai. 
Iš kitos pusės , Aušra" gėdi
na tuos, kurie savo kalbos 
gėdijasi. Ne vienur pažymėta, 
kad nustojus lietuviškai 
kalbėti, uždraudus spaudą, 
net padidėjo girtybė, paleistu
vystė. 

Tautinę sąmonę „Aušra" 
ypatingai žadina pasididžia
vimu t a u t o s p r ae i t im i . 
Aušrininkai stengėsi įdiegti 
lietuviams, kad jie turi teisę 
būti lygūs su kitais, nes kilę iš 
garsios giminės, kurios didvy
rius aprašinėja beveik kiekvie
name numeryje. Tą jų garsą 
rodo dar ir šiandien apau
gusios pušaitėmis kalvelės, 
piliakalniai. Užtat reikia gerb
ti tautos istoriją. 

„Aušrai" pasisekė sužadin
ti tą tautinį pakilimą. Pasi
rodė eilėraščių, šlovinančių 
lietuvių kalbą, jos praeitį, 
didvyrius, jų kovas už laisvę, 
jos (tėvynės) gamtą, mil
žinkapius... Reikėjo atitinka
mai net pakreipti tą veržlų 
liaupsinimą. 

P a ž a d i n t a m l ie tuviui 
stengiasi parodyti, kokie jos 
tautą graužia „vėžiai", kaip 
su ja elgiasi jos pavergėjai, 
kaip ją nuodija girtybė, šeimų 
nesantaika, moralinis iškrypi
mas ir kt. Ypač pabrėžiamas 

jos ekonominis gyvenimas. 
Ragina gerinti žemės ūkį, 
mokytis amatų, ugdyti pramo
nę, išmokti prekiauti, kad 
s v e t i m t a u č i a i n e b ū t ų 
pasiglemžę visų reikalų ir 
nemulkintų lietuvio. Dažnai 
, Aušra" pasisako prieš impor
tuotus a m a t i n i n k u s ir 
darbininkus. O kaip šiandien 
visa tai aktualu mums! Šią 
.Aušros" pradėtą kovą vėliau 
tęs „Varpas" ir kita lietu
viškoji spauda. 

.Aušra" visus skatino ypač 
mokytis. Į mokslą! Toks buvo 
to laiko šūkis. Labai gražiai 
tą mintį eilėmis išreiškė Mai
ronis: 

„Daugiau mokslo vyrų! 
Galingas jų žodis. Ką gali 
lietuvis, pasauliui parodys". 

Aušrininkai ragino rūpintis 
savomis mokyklomis, savąja 
švietimo sistema. 

.Aušros" organizatoriai ir 
bendradarbiai nemaža dėme
sio skyrė vaikų auklėjimui. 
Jie norėjo, kad būsimoji karta 
mokėtų t inkamai gyventi, 
būtų naudinga tautai ir 
žmonijai. Vaikas negali būti 
va l s tybės nuo mažens 
„nusavintas". Valstybė nega
li monopolizuoti visą jo 
pasaulėžiūrą, o auklėti bend
rai su šeima, atsižvelgiant į 
jos principus ir pasaulėžiūrą. 
Aušrininkai reikalauja, kad 
vaikas būtų auklėjamas visa
pusiškai. Ypač pabrėžiama, 
kad auklėtinis pirmiausia 
būtų doras žmogus, geras 
šeimos tėvas, tautos sūnus ar 
duktė. Neužmirštama čia 
filologiniai mokinių poreikiai, 
higienos reikalavimai ir įvai
rių mokslų žinios. 

(Bus daugiau) 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Unija kovoja 
dėl savo ateities 

— Kanadoje buvo prisaik
dintas naujas vyriausybės D e t r o i t a s . — Automobilių Amerikietis darbininkas 
premjeras Brian Mulroney. Jo darbo unija toliau veda dery- reikalauja už savo darbą daug 
konservatorių partija turės bas su General Motors, tačiau daugiau, negu japonas, brazi-
parlamente 211 narių, opozi- savo reikalavimams sustip- las, ar korėjietis. Japonų dar-
cijo8 liberalai — 40 ir naujieji rinti paskelbė streiką 13-koje bininkų valandinis uždarbis 
demokratai — 30 atstovų. fabrikų devyniose valstijose, vidutiniškai siekia 12 dol., o 

— Netoli Sibiro krantų buvo Streikas palietė 59,000 dar- amerikietis su įvairiais 
sulaikytas Aliaskos tiekimo bininkų iš bendro 350,000 draudimais, algų priedais 
laivas ir penki amerikiečiai darbininkų General Motors gauna 22 dol. per vai. Japo-
dingo, spėliota, paimti į sovie- įmonėse skaičiaus. Unijos nams pagaminti automobilį 
tų nelaisvę. Paaiškėjo, kad vadai sako, kad streikuojama kainuoja 1,500 dol. mažiau 
laivas apsivertė ir įgula buvo dėl vietinių prottemų, tačiau negu JAV įmonėms, 
sovietų išgelbėta. streikui parinktos įmonės Užsienio konkurencija 

_, . gamina svarbias dalis. Strei- jaučiama ne tik automobilių 
— rrys ginkluota vyrai k a 8 k a i n u o j a bendrovei po 120 pramonėje, bet ir plieno, 

bandė pagrobta Irako kėlei- m i l d o l p e r s a v a i t e P r i t r Q . tek8tiiė8 p r amonėje. Japonija 
kus ten gaminamų dalių, dar- savo prekyboje su Amerika 
bas sustos ir kitose vietovėse, per pirmąją šių metų pusę 

Kada automobilių pramonę turėjo 16.4 bil. dol. perteklių. 
1982 m. buvo palietę sunku- Iki metų galo tas perteklius 
mai, unijos vadai sutiko nerei- gali siekti 30 bil. dol. Taivano 
kalauti didesnių algų, užsaldė eksportai į užsienį šiemet 
a t l y g i n i m u s , a t i d ė j o pašoko 30 nuoš., siekė 15 bil. 
pragyvenimo kainų kilimo dol. Pusę tos sumos sudaro 
priedus. Dabar įmonės reika- eksportai į Ameriką. Japonai 

vinį lėktuvą, tačiau sargybi
niams pavyko piratus peršau
ti. 

Mondale irgi 
tarsis su Gromyka 
VVashingtonas. — Kaip jau 

Paskutinė sovietų prezidento ir komunistų partijos gen. sekretoriaus rašyta, sovietų užsienio reika-
Konstantino Černenkos nuotrauka. Jis matomas su sovietų iu ministeris Gromvko New f*"•~*',?**• ~—«~ * ~~ ^ i " " " " * *—*•*-»—*• --»—— 
kosmonautais, sveikina Svetlaną Savickają. Prieš 6j susitikimą Y o r k e susitiks su valstvbės Pasitaisė, pernai bendrovė pernai savanoriškai suvaržė 
Černenka buvo „dingęs" iš viešumos nuo liepos mėn. vidurio. „»w * • • oi. u. Z. •• turėjo 3.7 bil. dol. pelno, o savo automobilių siuntimą į 

I Z sekretonurm Shultzu, po to jis š i e m e t ^ ^ ž a d a h m d a r A m e r i k ą ^ p a d ė j o a r f l e r i k i e_ 
rug jo pasimatys su djdegnjs, j a u įki rugpiūčio č i ams g a m i n t o j a m s ir 

mėn. bendrovė turėjo 3.2 bil. darbininkams. Amerikos 
D ,. n _ . dol. pelno. Unija mano, kad bendrovės gavo didesnius 
*SS°°1!1l?_Uf1U8 P 3 S PrCZ1" d a b a r atėjo laikas atgauti pelnus, kurių dalį dabar nori 

1982 m. prarastus pakėlimus, gauti ir darbininkai. 
Daug unijos vadų, kurie prita- Rugsėjo pradžioje įvyko 
rė 1982 m. nuola idoms, Britanijos darbo unijų kongre-
balsavimuo8e buvo išmesti iš sas. Čia paaiškėjo, kad unijos 
pareigų, išrinkti kiti vadai, per praėjusius penkerius 

demokratų kandidatu Monda
le, o rugsėjo 28 atvyks į Rinkimų nuotrupos 

Washingtonas. — Prezi- prezidento gyvybę. Po visų dentą Reaganą 
dento Reagano ir kandidato kalbų korespondentai nutarė, Sovietų „Tass" agentūra, 
Mondale atstovai susitarė, kad italų audiencijoje buvo paruošdama sovietų skaity-
kad spalio 7 ir 21 dienomis daugiau respublikonų. Minia tojus tokiai netikėtai susitiki-
įvyks abiejų kandidatų vieši mandagiai plojo visiems mų su Amerikos vadais šeri-
debatai. Tarp tų datų bus kalbėtojams, tačiau daugiau- jai, primena kad Maskva j į jRe ika lau ja "darbininkams me^us^TmalijornetelkTapiei 
įsprausti debatai tarp vicepre- 3ia plojimų gavo prezidentas pneš II Pasaukiu karą buvo g a r a n t į j ų a teičiai , darbo mil narių Dabar Britanijoje 
zidentinių kandidatų: George Reaganas. priversta derėtis su nacių 8 a u g u m 0 7 u ž t ikrinimo, kad jie unijoms priklauso 10.1 mil. 
Bush ir kongr. Geraldine Penktadienį St. Louis lankė- d i k t a t o r i u m H i t l e r i u . n e p r a r a s darbo, jei bendrovė, žmonių. Šis skaičius nereiš-
Ferraro. Derybos tęsiasi si kandidatas Mondale. Jis Vyriausybė tuo metu bandė m a ž i n d a m a savo išlaidas, ims kia, kad visi nariai dirba, 
toliau. Debatai bus Phila- puolė prezidentą Reaganą, išvengta karo, siekė daugiau importuoti automobilių dalis Daug unijų nariais toliau 
delphijoje, Kansas City ar kur kad jis vengia kalbėti apie laiko savo gynybos susti- i g s a v o u ž s į e n i o fabrikų: laiko ir buvusius darbinin-
kitur. Ieškant tinkamos da- esminius reikalus, pasislėpęs pnnimui. Tos praeities pamo- Brazilijoje, Pietų Korėjoje ar kus, dabar pasitraukusius į 
tos, žiūrima, kad televizijoje tūno už savo patarėjų, negina kos svarbios ir šiandien, rašo M eksikoje. pensiją. Angliakasių unijos 
debatai nesusikirstų su savo administracijos klaidų. „Tass" sulygindama dabar

tines Gromvko pastangas su 
anų dienų Molotovo pastan
gomis. 

Įdomu, kad sovietų piliečiai 

beisbolo lygos finaliniais Mondale pasakė, kad Reaga-
žaidimais, kurie numatomi nas atėmė maistą iš alkanų, 
spalio 9-17 d. atėmė pastogę iš benamių, 

Viešosios opininijos Gallup atėmė sveikatos patarna 

Nuo 1978 metų automobilių narių yra 208,000, tačiau 
pramonėje darbų neteko 170,- 100,000 sudaro pensininkai. 
000 darbininkų. Jei įmonės Amerikoje unijoms priklau-
toliau importuos mašinų dalis sančių darbininkų 1975 m. 
iš užsienio, dar pusė milijono buvo 23 milijonai, dabar jų 

Kodėl pašalintas 
maršalas Ogarkov? 

Poli paskelbė tyrinėjimų rezul- vimus iš sergančių ir saugu- dar negirdėjo apie Gromyko amerikiečių neteks darbų. yra apie 19 mil. panaši 
tatus. Prezidentas Reaganas mą iš senelių. Taip prezi- planus tartis su Amerikos va- General Motors ir kitos linkmė jaučiama Švedijoje, 
šiuo metu pralenkia savo dentas padaręs, atimdamas dais. Evangelistas Billy Gra- automobilių bendrovės tvir- Olandijoje, kur unijos praran-
konkurentą apie 16 nuoš. lėšas iš naminių programų, ham, savo pamoksle Maskvos tina jja(j darbdavių reikalas da narius apie 4 nuoš. per 
Mondale gali laimėti tik savo Prezidento arogantiškumas ortodoksų cerkvėje atidengė p i r k t i s a v o g a m i n i a m s metus. Vakarų Vokietijoje na-
gimtinėje Minnesotoje ir yra baisus dalykas, tačiau dar tikintiesiems, kad rugsėjo 28 m edžiagą, kur ji pigesnė, rių mažėjimas yra apie 2.5 
Kolumbijos distrikte. Rugsėjo baisesnis yra didelis jo ministeris Gromyko susitiks 
9 d. amerikiečiai, paklausti už pasitikėjimas, kad amerikie- »u prezidentu Reaganu. Iš to 

Maskva. — Vakarų sovie-
tologams didelę mįslę sukėlė 
faktas, kad maršalas Ogar-
kovas buvo pašalintas iš 
pareigų. Kita mįslė: viceprem-
jejo Kostandova laidotuvėse 
dalyvavo gynybos ministeris 
maršalas Ustinovas, tačiau jo 
neminėjo oficialus spaudos 
pareiškimas. Yra žinoma, kad 
tose laidotuvėse nedalyvavo 
politbiuro narys Romanovas, 
tačiau jis tuo metu buvo 
Etiopijoje, kur oficialiai buvo 
įsteigta „darbininkų partija" 
ir Etiopija formaliai pasiskel
bė proletariato diktatūra. 

„Los Angeles Times" rašo, 
kad Washingtone sovietų 
diplomatas praėjusią savaitę 
pasakė aukš tam Valsty
bės departamento pareigūnui, 
kad maršalas Ogarkovas 
buvo pašalintas dėl savo 
„nepartinių tendencijų". Jis 
pasidaręs per didelis savo 
kelnėms. Spėjama, kad įvyko 
nesutarimų tarp partijos polit
biuro ir kariuomenės vadų. 
(. garkovas ėmęs kištis į parti
joje kilusį skilimą einamai
siais klausimais. Svarbiau
sias jų — s u m a n y m a s 
p a š a l i n t i p a r t i j o s vadą 
Černenką, nelaukiant, kada 
jis pats „pasitrauks". Kai 
kurie sovietų vadai mano, kad 
po ilgos Andropovo ligos ir 
ilgos pertraukos be vado, 
partija šiais įtempimų laikais 
negali leisti dar vienos 
pertraukos ir merdėjimo. 
Aukščiausioji taryba turėtų 
suvažiuoti gruodžio mėn., 

tačiau kai kurie vadai 
reikalauja sukviesti tarybos 
narius anksčiau, jau spalio 
mėn., kad Černenka galėtų 
„atsistatydinti". Kiti polit
biuro nariai tam priešingi. 

Laikraštis primena, kad 
Sovietų Sąjungoje partija ne 
kartą išėjo prieš kariuomenę. 
Po Kubos incidento 1963 m. 
politbiuras pasalino tuome
tinį kariuomenės štabo 
viršininką gen. Zacharovą. 
Anksčiau buvo išmestas 
„herojus" maršalas Georgijus 
Žukovas (1957 m.), nes jis 
buvo įsivėlęs į ginčus poht-
biure. Kariuomenės lėktuvais 
jis į Maskvą atgabeno tuome
tinio premjero Nikitos Chruš
čiovo šalininkus, kai politbiu-
re buvo kilęs sumanymas 
Chruščiovą pašalinti. 

Rand korp. specialistas 
Paul Henze, buvęs prezidento 
Carterio valstybės saugumo 
tarybos žvalgybos reikalų 
ekspertas, pareiškė laikraš
čiui, kad jo nuomone. Kremliu
je vyksta kietos grumtynės 
tarp dviejų grupių. Jis paly
gino tą kovą su kelių ryklių 
kautynėmis jūroje, nors jos 
paviršius lygus ir ramus. Tik 
kai į paviršių pakyla negyvo 
ryklio kūnas, sužinoma, kad 
gelmėse vyko kova ir vienas 
ryklys pralaimėjo. 

Diplomatų Maskvoje žinio
mis, maršalas Ogarkovas 
gavo menkesnes pareigas. Jis 
paskirtas generalinio štabo 
akademijos viršininku. 

kuriuos kandidatus jie balsuo- čiai vėl jį išrinks. 
tų, atsakė: 55 nuoš. — už 
Reagan-Bush, 40 nuoš. — už 
Mondale-Ferraro; 5 nuoš. 
atsakė dar nenutarę, už ką 
balsuoti. Liepos 9 d. panašūs 
klausinėjimai parodė, kad už 

Popiežius Kanadoje 
Torontas. — Popiežius Jo

nas Paulius šaštadienį Toron-
Reaganą buvo pasisakę 54 te, Kanadoje kalbėjo apie 

susitikimo kyla viltis, kad 
taika pasaulyje sustiprės, 
pasakė Graham. 

Korespondentai rašo, kad 
sovietų tikintieji nieko iš 
anksto nežinojo, kad jų 

Izraelis nuvertino 
savo valiute 

J e r u z a l ė . — Izraelio naujo
ji vyriausybė nuvertino pini
ginį vienetą — šekelį. Iki šiol 

cerkvėje bus svečias iš Ameri- už dolerį buvo mokami 364 
kos, pamokslininkas Gra- šekeliai, dabar doleris vertas 

nuoš., o už Mondale — 38. technikos įtaką žmonių h a m - Cerkvėje ir apie ją buvo 397 šekel ius . Vyr iausybė 
Tuomet 8 nuoš. buvo neap- gyvenime. Technika tai dviaš- P i m a civilių jaunų vyrų — sumažino valstybės biudžetą 
sisprendę. menis kardas, kalbėjo popie- K(-*B agentų, kurie tikinčiuo- vienu bilijonu dol. ir pažadėjo 

Šeš t ad ien į v i s i k e t u r i ZUIS. Ji gali palengvinti s i u s fotografavo. netrukus pradėti kariuomenės 
kandidatai kartu pasirodė žmogaus gyvenimą, gali ————————————— atitraukimą iš Libano. 
Amerikos italų fondo susi- tarnauti žmonijai, pakelti dar- taus Evangeliją skleidė indė- Gyventojai, įtardami, kad 
rinkime. Savo kalbose kandi- bo našumą. Kartais technika nų apylinkėse įsteigta jėzuitų šekelis bus nuvertintas, buvo 
datai vengė aštrumų. Ferraro lyg neranda sprendimo, ar ji misija. Popiežius pašventino apgulę parduotuves, sudarinė-
pradžiugino susir inkusius sąjungininkė su žmonija, ar ji aštuonis indėnus nuolatiniais jo maisto atsargas, pirko 
pasakydama kelis sakinius — jos priešė. Dažnai technika diakonais. Greta esančiam daug gazolino, kuris pabran-
itališkai, tačiau juos itališkai prisideda prie žmogaus skur- Unionville mieste popiežius go 9 nuoš. 
pasveikino ir prez. Reaganas. do, atima iš jo darbus, suma- pašventino naujos slovakų * ' m m m ^ ^ » — 
Jis priminė 2,000 susirinku- žiną jo kūrybingumo ribas, statomos Rytų apeigų kated- — Idnijos premjerės Gan-
sių, kad jį 1981 m. kovo mėn. kalbėjo popiežius. J is ragino ros kertinį akmenį. Toronte po dhi rugpiūčio 16 d. pašalintas 
po atentato operavo chirur- politikus, biznio vadovus, Mišių popiežius pagyrė įvai- Andhra Pradesh valstijos 

mokslininkus ir darbininkų rias tautines grupes, kurios premjeras Nandamuri Rama 
vadus dirbti bendrai siekiant, sudaro kanadiečių tautą. Rao vėl atgavo savo parei-
kad aukštoji technologija Korespondentai kalba, jog gas. Šis pasikeitimas laiko-
tamautų visiems šios šalies popiežius Jonas Paulius II m a s nemažu smūgiu premje-
vyrams, moterims ir vai- pastebimai išvargęs po visos rės prestižui. 
kams. Ragino jungti techni- savaitės kelionių, pamokslų ir — Demokra tų kand ida tė 

Londonas. — Šeštadienį kos keliamas problemas su viešų pasirodymų. Jo diena Geraldine Ferraro šiandien 
Britanijoje svarbiausia žinia Kristaus mokslu. susideda iš 12-14 valandų dar- lankysis Chicagoje 
buvo naujo princo gimimas. Prie Toronto. Downsview bo. 
Princesė Diana, sosto įpe- karo aviacijos bazėje popie- Sekmad ien į pop iež ius 
dinio, Valijos princo Čarlio žiaus pamatyti susirinko apie Manitoboje laikė Mišias Rytų 
žmona, pagimdė antrą sūnų, 500,000 žmonių, nors oras apeigų katedroje. Čia jis 
kuris bus pavadintas Henry- buvo šaltokas ir lietingas, kalbėjo ukrainietiškai, pager-
Charles-Albert-David. Forma- Kartu su popiežiumi Mišias bė rugsėjo 7 d. Romoj mirusį 
liai jis bus vadinamas princu atnašavo daug vyskupų, jų kardinolą Slipyj, kuris 18 
Henriu. Princas bus trečiasis tarpe Chicago? arkivyskupas metų kentėjo sovietų gula-
įpėdinis į sostą, po savo tėvo kardinolas Joseph Bemardin. guose. Iš Manitobos popiežius 
ir po vyresnio brolio princo Tą pačią dieną popiežius išskrido į vakarinį Kanados 
Williamo, kuris toje pačioje buvo helikopteriu nuskridęs 90 pakraštį- Vinnipege buvo 
Londono St. Mary ligoninėje mylių į šiaurę nuo Toronto suvažiavę ukrainiečiai U 
gimė 1981 birželio 21 d. pas Hurono indėnus. Cia Kris- visos K«n»do« ir ;a JAV 

gas dr. Giordano, italo 
imigranto sūnus. Jis išgelbėjo 

Naujas princas 

— Hondūre įvyko kairiųjų 
demonstracija, reikalavusi 
panaikinti šalyje JAV karines 
bazes, pakeisti JAV ambasa
dorių, sustabdyti bendrus 
karinius manevrus. 

— Teisingumo departamen
tas paskelbė, kad šiemet prie 
Meksikos sienos buvo sulaiky
tas vienas milijonas nele
galių imigrantų. Niekas neži
no, kiek jų pareina s^rtą 
n PO., stebėti. 

nuoš. per metus. Daug darbų 
sumažėjo tose pramonės šako
se, kurios tradiciniai būdavo 
laikomos unijų tvirtovėmis: 
laivų dirbtuvėse, tekstilėje, 
uostuose, plieno liejyklose, 
mašinų pramonėje. Daugiau 
darbų atsirado patarnavimų 
s e k t o r i u j e , a u k š t o s i o s 
technologijos pramonėje, kur 
unijos neturi šakų. 

Amerikoje unijos pergy
vena sunkias dienas. Daug 
p r i s i d ė j o v y r i a u s y b ė s 
nepalankumas. Prezidentas 
Reaganas puoselėja laisvą 
prekybą. Pripažįsta importų 
apribojimą ir skatina sava
noriškas kitų šalių eksporto 
kvotas, tačiau atmeta įstaty
mus, kurie importus varžytų, 
nors tai ir sudaro pavojų 
A m e r i k o s p r a m o n ė s 
šakomsitekstilei, automo
biliams, plienui ar cukrui. 

Nemažai unijoms pakenkė 
įvairūs skandalai, didžiulės 
algos ir privilegijos unijų 
prezidentams, jų išaiškėję 
ryšiai su mafijos sindikatais 
(kaip tymsterių) ir pan. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 18 d.: Juozapas 

Kup.. Ričardą, Mingaila Aura. 
Rugsėjo 19 d.: Januarijus, 

Zuzana, Girvinas, Praurimė. 
Irena 

ORAS 
Saulė teka 6:32, leidžiasi 

6:57. 
Saulėta, temperatūra dieną 

75 1., naktį 50 1. 

» 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ASMENYBĖS 
PARENGIMAS DIEVO 

VALIOS PILDYMUI 
Klausimas. Kodėl, Tamsta 

Gydytojau, pasisakai prieš 
svaigalus, kuriuos dauguma 
mėgsta ir jais džiaugiasi. 
Nepūsti prieš vėją pataria 
išmintingi žmonės. Gėrėjų 
armija sudaro ne tik vėją, bet 
ir audrą. Todėl ar nebūtų pats 
laikas imti džiaugtis kartu su 
gėrėjais? Tamstą gerbiąs bet 
stikliuko nevengiąs šio sky
riaus skaitytojas. 

A t s a k y m a s . Daugumos 
balsas-asilų balsas-irgi išmin
tingų žmonių tvirtinimas. Su 
jais bliauti nė vienam sveiko 
komputerio savininkui nepa
keliui. Ir tai dėl vieno maž
možio. Štai jis. 

Milijonai šio krašto žmonių 
turi nežinomos kilmės pakel
tą kraujospūdį (esential 
hypertension). Netvarkomas 
jis yra mirtina liga. O nuo 
priešlaikinės mirties bėga 
kiekvienas gyvis, įskaitant ir, 
pagal Tamstą, stikliuku besi
džiaugiantieji. Tik su tuo skir
tumu, kad geriantysis nesusi
vokia ką jis daro savo 
sveikatai. Tik kai perkūnas 
trenkia, kai jis savo sveikatą 
praranda neatitaisomai, jis 
mėgina tvarkytis, ieško ge
riausio gydytojo bei patogiau
sios vietos ligoninėje. Apie to
kių nelaimingųjų reikalus čia 
kiek plačiau prisiminkime, 
nes stikliuką mėgstantieji ei
na prieš gamtą net nenorė
dami, per svaigalus jie rengia 
sau ankstyvas pakasynas. 
Štai tas jų pasirengimas. 

Anglijoje. Birminghamo 
miesto ligoninėje (Duley Road 
Hospital) dirbantieji gydyto
jai. (J.F. Potter ir D.G. 
Beevers), paskelbė mediciniš
koje spaudoje, (angliškoje: 
Lancet 1:119-22, 1984 ir ameri
koniškoje: Intemal Medicine 
News, V oi. 17, No. 14 July 15-
31,1984), savų tyrimų duo
menis, nurodančius, kad alko
holis padidina kraujospūdį 
vidutiniai alkoholiu besi
džiaugiantiems. 

Tai ir yra dalinai dėl ko šis 
skyrius, pagal Tamsta, pučia 
prieš vėją. Jis kviečia ir 
Tamstą ne tik jungtis j tokių 
pūtėjų eiles, bet ir savo namiš
kius, draugus bei pažįstamus 
nuteikti stoti prieš alkoholinę 
audrą, kuri sunaikino daugelį 
mūsų tauriausių žmonių: 
menininkų, muzikų, artistų, 
kariškių, dvasiškių ir šiaip ge
rų tautiečių. Šeimos nariai 
plūsta ašarose ir nerimastyje 
netveria dėl vieno kurio šei
mos nario draugystės su bute
liuku. 

Menkos asmenybės 
žmogus kenkia 
sau ir artimui 

Kur tik pasisuka dar 
nenusistovėjusios asmenybės 
(menko komputerio) savinin-
ks, ten jis netvarką palieka. 
Toks ligoninės išvietę šiukš
lynu paverčia. Nekitoks na
muose žmonai ir vaikams aša
romis persunktą gyvenimą 
sukuria. Žmona skambina 
klausdama, ką daryti su vy
ru, kuris geria alų ir koliojasi 
— neina į darbą ir vaikams 
ramybę ardo. Jai pačiai rei
kia eiti į darbą, o jis eina bon-
kos parsinešti... Tokie sava 
asmenybe menkuoliai poli
tikai kyšius ima. būdami 
gydytojais dvi odas nuo savo 
paciento lupa, būdami jau
nuoliai — ištvirkauja, bū
dami šeimoje — nepavyzdin-
gai elgiasi su artimo žmona... 

Gi Tamstos iškeltą klau

simą toliau svarsto medi
ciniškas žurnalas, kuris skel
biasi paduodąs specialistams 
gydytojams greitas ir tikras 
žinias (Fast, Accurate Report 
for the Internist, Cardiologist 
and Gastro enterologist). 
Tamsta gali parašyti virš 
minėtiems gydytojams į Dud-
ley Road Hospital, Birming-
ham-England, dėl platesnių 
informacijų apie svaigalų ža
lą. 

Štai kokius svaigalų žalos 
faktus pateikia minėti Ang
lijos gydytojai. 

Vidut in ia i 
g e r i a n t i e m s 

a lkohol i s pake l i a 
kraujospūdį 

Jei žmogus neseniai girtau
ja — ši negerovė gali pranyk
ti. Taip neatsitinka seniai gir
taujantiems: tada apturima 
n e p a t a i s o m a žala . 

Minėti gydytojai kaltina 
daugumą kitų gydytojų, kurie 
nekreipia reikiamo dėmesio į 
alkoholio daromą žalą pakel
tą kraujospūdį turintiems. 
Minėti gydytojai meta kaltę 
tiems gydytojams, kurie nepa
taria gėrėjams tvarkytis. 

Tie du gydytojai tyrimams 
paguldė savo ligoninėje šešio
lika (16) reguliariai kasdien 
po 80 gramų alkoholio, (tas 
prilygsta keturioms alaus pus-
kvortėms — („pints"). Jie 
buvo tiriami septynias die
nas. Prieš atsigulant jie buvo 
dviem savaitėm nutraukę 
vaistus, imamus dėl pakelto 
kraujospūdžio. 

Aštuoni iš tų pacientų ligo
ninėje toliau tęsė įprastinai 
gerti alkoholį per pirmas tris 
dienas būdami ligoninėje. Per 
kitas keturias dienas jie negė
rė alkoholio, ir jiems buvo 
matuojamas pirmas ir antras 
(sistolinis ir diastolinis) krau
jospūdis. Minėti du gydytojai 
tvirtina, kad tų pacientų abu 
kraujospūdžio skaičiai žy
mia i sumažėjo. 

Taip tiriant tuos pacientus 
ligoninėje, buvo susekta, kad 
jų kraujuje žymiai sumažėjo 
hormono Cort isol kiekis — 
kartu su kraujospūdžio suma
žėjimu pal iovus naudoti al
koholį ketvirtoje dienoje. 

Kiti aštuoni tiriamieji negė
rė alkoholio per tris dienas 
ligoninėje ir jiems kraujospū
dis kiek sumažėjo. O kai jie 
ligoninėje ėmė gerti kasdien 
per likusias keturias dienas — 
jiems kraujospūdis žymiai 
pad idė jo . 

Priešingai buvo — jiems žy
mia i pagausėjo hormono 
Cor t i so l kiekis kraujuje, kai 
alkoholis buvo pradėtas gerti 
ketvirtą dieną būnant ligoni

nėje. Tada ir kraujospūdis 
jiems žymiai pakilo. 

Minėti tyrinėtojai mano, 
kad dėl alkoholio gėrimo pa
gausėjęs kraujuje hormono 
Cortisolio kiekis gali pakelti 
kraujospūdį dėl kraujuje cir
kuliuojančios medžiagos (cate-
cholamino) pastiprintos įta
kos į kraujo dinamiką. 

Tas tos dinamikos paki
timas pastebėtas pradedant ir 
liaunantis vartoti alkoholį. 
Visi kraujospūdžio mata
vimai buvo atlikti rytais, pra
ėjus mažiausiai aštuonioms 
valandoms po išgėrimo pasku
tinio stikliuko. Staigus krau
jospūdžio pakilimas gau
davosi už dvejų valandų 
pradėjus gerti. Joks pacientas 
nesirgo staiga paliovęs gerti. 

Žinoma, būtų buvę gerai, 
kad abi pacientų grupės būtų 
buvusios tiriamos dar ir per 
kitas keturias dienas — tre
čioje tyrimų stadijoje ir suse
kama, ar pradėjimas gerti al
koholį bei sustojimas jo 
gėrimo įtakotų kraujospūdį, 
bet pacientai atsisakė toliau 
bendradarbiauti. 

T inkamai elgtis 
pajėgia tik sveikos 
asmenybės žmogus 

Kalbų žmogaus elgsenos 
pagerinimui niekada nebuvo, 
nėra ir nebus gana. Ir negali 
būti gana, nes žmogaus elgse
na priklauso nuo jo teisingų-
naudingų nusiteikimų-emoci-
jų, ki taip sakant , nuo 
tvarkingos — normalios — 
žmoniškos asmenybės, arba 
moderniau kalbant, nuo jo 
tinkamo kompiuterio. 

Gyvenimo praktika rodo, 
kad daugumas žmonijos vadų 
(politikų, dvasiškių ir kitų ki
tokių) šauna pro šalį vien 
ka lbėdami žmonėms apie 
gerą elgesį, apie Dievo valios 
pildymą savame gyvenime 
artimo atžvilgiu, jei jie neren
gia savo darbais tik gimusio 
kompiuterio žmoniškai elgse
nai. Bet tokio parengimo ne
buvo, nėra ir nebus, nes nega
li būti normaliai veikiančio 
k o m p i u t e r i o — g a l v o s , 
asmenybės — žmogaus. 

Jau dabar evangelistas B. 
Graham bedieviams tvirtina, 
kad taika pirmiausiai turi bū
ti žmogaus širdyj , (tai tas 
pats, kas čia minimame 
kompiuteryje), tik tada taika 
galės būti pasaulyje. Gaila, 
kad ir tas evangelistas vien 
kalba ir tik kalbomis savo 
veiklą baigia. O pro tas jo kal
bas negalima įžiūrėti pavyz
dingos artimo atžvilgiu veik
los. 

Tas pats yra ir mūsų neva 
dievobaimingame gyvenime 
Marąuette Parke. Po nuošir
džios — paprastos lietuvių 
procesijos Tautos šventės ir 
Šv. Marijos gimimo dienoje 
pamokslininkas net nė pusės 
žodžio nepajėgė ištarti taip 
mums brangiu Tautos šven
tės reikalu, o tuščiažodžiavo 
apie Dievo valios pildymą 
neparengtiems priimti gero 
grūdo dirvonams — dar 
nesutaisyt iems kompiute
riams. 

Jokio tokio pildymo, kaip 
matom, nebuvo, nėra ir ne
bus, nes negali būti tol, kol 
žmogus nuo pat gimimo sava 
asmenybe — savu kompiute
riu nebus parengtas tikru 
žmogumi. 
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Anelė Kirvaitytė Sodybos ambulatorijoje matuoja krau
jospūdį Izidoriui Straukui Jis iŠ atminties parašė stambia 
atsiminimų knygą. N u o t r M N a j f i o 

Kultūrininkas Balys Brazdžionis 
skelbia kultūrines žinias Sody
bos pažmonyje. 

N'uotr. M. Nagio 

Ar ne tas pats vyksta su as
menybe neparengtu į tikrus 
žmones dabartiniu jaunimu, 
taip be atodairos besimėtan
čiu į perankstyvą intymų 
gyvenimą. Menko kompiute
rio jaunuoliui niekis yra jau
nuolės nėštumas, venerinių li
gų negerumas, jaunuolių 
baimingumas, kaltės jaus
mas, savigarbos netekimas... 

Tas pats nutinka ir su men
ko kompiuterio rūkoriais — to
kių neišgąsdinsi, nuo rūkymo 
neatpratinsi dėl rūkymo gau
namas negeroves jam prieš 
akis pastatydamas: plaučių 
vėžį ir išsiplėtimą, širdies 
ligas, gimdymo komplika
cijas, negimusiųjų paken
kimus... ir taip bus tol, kol rū
kantysis susitvarkys su sava 
asmenybe. 

Nuo kalbų visi 
grįžkime prie 

būtiniausių darbų 
Dabartinis gyvenimas iš 

visokių vadų reikalauja žmo
gaus asmenybės, (jo širdies, 
poetiškai kalbant, ugdymo 
veiklos nue dar negimusio, 
tėvus tėvų pareigoms paren

giant), pradedant ir iki gimu-
siojo subrendimo tęsiant tą 
veiklą. Ypač per pirmus tre
jus metus žmogus turi būti rei
kiamai ugdomas sava as
menybe. Vadai, pirmieji turi 
tokią veiklą pradėti, o visi ki
ti tada paseks svarbiausiame 
žmogaus darbe. Visi vadai bū
tinai turi atbusti būtiniausiai 
veiklai, nes iki dabar jie nepa
teisina savo būklės, vien tuš
čiažodžiavimu, nors kartais ir 
dievobaimingu. 

Blogis p e r metų 
metus nev i r s t a 

gėr iu 
Išeina, kad tik normalaus 

kompiuteri* savininkas pajė
gia pildyti Dievo valią — nor
malaus žmogaus troškimą — 
pajėgia būti žmonišku visuo
se darbuose, įskaitant apsiė
jimą be svaigalų — ne tik sau, 
bet ir žmonai, vaikams, šei
mai bei visuomenei. 

Kad ir nuo neatmenamų lai
kų praktikuojamas blogis, jis 
nevirsta gėriu, nors ir minios 
miniažmogių praktikuoja
mas, koks yra svaigalų var
tojimas. 

Pats laikas mums visiems, 
ne tik pakeltą kraujospūdį 
turintiems, nusiteikti eiti svei
ko kompiuterio (normalaus 
žmogaus) rodomu keliu. Tik 
tada mes pajėgsime taip svei
kai nusiteikti, kai būsime nuo 
mažens parengti žmoniš
kiems nusiteikimams. Tada 
tik mes pajėgsime ne tik svei
ku kūnu džiaugtis, bet ir svei
ka savo kompiuterio veikla 
gėrėtis. 

Todėl nieko nelaukdami nuo 
vien kalbų visi dūtkuliais 
veržkimės prie tikram žmogui 
privalomų darbų. Mums jau 
gerokai pavėluotas laikas, 
mes turime nieko nelaukdami 
šlietis prie tinkamai dirban
čiųjų, nusigręždami nuo vien, 
kad ir lapės liežuviu, kalban
čiųjų. 

Tik veikiančiųjų kuo grei 
čiau ir kuo gausiau išsiau
ginus bei juos atsakingose 
vietose patalpinus mums pra
sidės daug sėkmingesnis mū
sų pairusių kompiuterių — kū
no, proto ir asmenybės, 
(jskaitant girtavimą), tvarky
mas. 

VOKIETIJOS 
LIETUVIAI PRAŠO 

Brangūs „Labdaros" Draugi
jos narės, nariai ir rėmėjai! 

Prasidėjo nauji 1984-1985 
mokslo metai. įvykęs Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenės 
būstinės patalpose Huetten-
felde šiais metais gaisras 
sudarė daug rūpesčių visoms 
B-nės institucijoms, o ypač tų 
patalpų šeimininkei — Vasa
rio 16 gimnazijai. Gimnazijos 
kuratorijos pirmininkas Alf. 
Bernatonis, OFM Cap., ir 
gimnazijos direktorius A. Šmi
tas kreipėsi į visuomenę para
mos, smulkiai išdėstydami 
susidariusią būklę ir atlie
kamus darbus, skubiai sta
tomus barakus, kad gimnazi
joje nustatytu laiku galėtų be 
trukdymų prasidėti mokslas. 
Mokslas laiku prasidėjo su žy
miai didesniu mokinių skai
čiumi, kaip praeitais metais. 
Tokia gimnazijos padėtis pa
lietė ir „Labdaros" draugiją. 
Draugijos valdyba prisideda 
prie labai reikalingos gim
nazijai paramos telkimo. 

Draugijai padidėjo darbų ir 
su Lenkijos lietuvių mokslei
vių rėmimu. Pradėjus parū
pinti jiems rūbų, tenka jų tė
vams — ligoniams parūpinti 
vaistų, o vėliau prašymai lie
tuviškų knygų, ypač Lietuvos 
istorijos. Be Vokietijos lietu
vių ir dalinai vokiečių šeimų 
rūbų daug siunčia, pagal 
„Labdaros" adresus, KLB Šal
pos fondo Hamiltono skyrius. 
Šiais metais jau pasiuntė 50 
siuntinių ir vėl paprašė 50 
adresų. Vydūno Jaunimo fon
das (Chicagoje) a ts iuntė 
„Labdarai" keliolika egzemp
liorių A. Šapokos „Lietuvos 
istorijos", kurie išsiuntinėti į 
Lenkiją lietuvių kalbos moky
tojams ir mokykloms. Labai 
uolus „Labdaros" rėmėjas, 
dabar sunkus ligonis Stasys 
Motuzas visą savo biblioteką 
perdavė „Labdarai", pavedęs 
ją Lenkijos lietuviams. Kny
gos jau siunčiamos. J . Jakai
tis (Šveicarija) atsiuntė tiems 
pat tikslams London „Nidos" 
leidinius. 

„Labdaros" valdybai darbų 
nestinga. Tik gaila, kad tal
kininkų įsijungia rečiau kaip 
jų nustojama. Ir šiais metais 
draugija labai apgailestauja, 
netekus jautrios ir rūpestin
gos rėmėjos a. a. Klaros Mron-
govius. 

Šiais metais per pirmąjį 
pusmetį pajamos į „Lab
daros" sąskaitą plaukė gana 
sėkmingai, ir buvo galima 
d a u g i a u p a r e i k a l a v i m ų 
patenkinti. Draugija tikisi, 
kad ir šiam pusmety mūsų vi
suomenė bus palanki drau
gijos darbams. 

Visiems d ė k o d a m i už 
paramą liekame su geriau
siais linkėjimais 

„Labdaros" draugijos val
dybos vardu 

pirmininkas 
J. Glemža 

Adr.: J. Glemža, Conventrain 
33, 7260 Calvv-Hirsau 
Banko konto: Labdara e. V. 
Landesgirokasse, Stuttgart 
Nr. 1185168, BLZ 600501101. 
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DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
SPECIALYBĖ V I D A U S 

IR K R A U J O LIGOS 
5540 S. Pulaski Road Tel. 585-2802 

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

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm ir penkt. 12—5; antr. ir ketv 
12—6:30; iešt . tik susitarus. 

DR. K. 6. BALUKAS 
A k u š e r i j a ir moterų l i gos 
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija 

6 4 4 9 S o . Pu lask i Road (Cravvford 
M e d i c a l B u i l d i n g ) . Tel . LL 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius paga! susitarimą 

d l D Z l l J J U „BZIKAI" 
Didysis vokiečių kompozito

rius romantikas Johannes 
Brahms mėgdavo valyti savo 
batus net tada, kai to visai 
nereikėdavo. Kodėl? Ogi to
dėl, kad tokiais momentais, — 
sakydavo kompozitorius, — 
jam gimdavo pačios geriau
sios melodijoa. 

0 Ludwig van Beethove-
nas. Brahmso pirmtakas, ma
nė, kad skutimasis atima 
įkvėpimą, ir todėl nemėgdavo 
šio darbo. 

Nemažiau „navatni" buvo 
ir rašytojai. Charles Dicken-
sas, parašęs 5 — 10 eilučių, 
mėgdavo išmaukti stiklinę 
karšto vandens. Lordas Byro-
nas, sėsdavęs dirbti, apsidai
rydavo, ar nėra arti druskos. 
Pamatęs druską, jis širsdavo 
o didysis Balzakas, kalbėda
mas apie save, iš pagarbos 
nusiimdavo skrybėlę. 

DR. 2IBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
lt>6 East Superior, Suite 4 0 2 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. - 337-1285 ' 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st. Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

Ofs. tel. LL 5-0348; Rez PR "-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
(A D>TOlAS IR CHIRURGAS 

4255 Y*. t>3rdSt. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12 — 4) 

c t »nti I ' - o . prnkt }£~12 ' 

Namu584-5S27 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPFDINĖS I 1COS -

C HlRURCUA 
«>132 S. Kedzie, Chicage. III. 

Tel. 925-2b70 
1185 Dundee Ave.. Elgin, 111.60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal ^usitar.ma 

D r . A n t . R u d o k o kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 
2709 VV'est 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt 10-4; šeštad 10-3 vai 

OI* 735 4477 R«z 246 0067 artu 2*6 658; 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

— — 0 
DR. A. B. GLEVECKAS 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
T e l . - 2 3 3 - 8 5 5 3 

SPECIALYBĖ AKIU LK.OS 
3 9 2 1 W. 103rd S t r e e t 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K $ A 

VAIKU LK.OS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-POOO, Rez. G A 3-727K 

DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

3844 West P3rd Street 
V .il.in.V- pagal -u-:!.irim.i 

p 132 S Ked/ie Ave Chicago 
VVA 5-2O70 arba 48^-4441 

DR. K. A. JUČAS 
i. KXfS I H IOS 

kOSVH IINi ( HIRURt-rll \ 
V alanJo> pagal sirsttjfirnj 

Tel RHiance 5 1 8 1 1 

DR. VVALTER J. KiRSTUK 
I rttjv n cvdytoias 

3«25 VVest 5<>th Street 
V.il p i m . .ii-.tr . ketv ir penkt 

nuo 12-J \.>l p.'p.'t ir o 8 vai vak 
T n \ ir še^t uždarvta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTV (.>DYTO|A 

265*9 VV. 50 St., C h i c a g o 
Tel . 4 7 6 - 2 1 1 2 

V a l a n d o s pagal susitarimą 

Te l . o f i s o ir buto: O l y m p i c 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR C HIRURGAS 

1443 So SOth Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai ir o-8 vai vak 

isskvrus tre<? Sėst 12 iki 4 vai popiet 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKiy LIGOS -CHIRURGIJA 

C h nago Lyt* Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandom pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
n \ \ i L ( A i n T P i A 
8104 S Roberts Road 

mvli.i i v.ik.ir.;^ nuo Hjrfem -\v 
I ei. 5t>3-0700 

VaJa pagaJ ^us:t inma 

DR. 

t 
I i k r i n . 

2 P I 8 VV 

\ . i i ;\iv:. 

FRANK PLECKAS 
K.ilr-.i Iictuv:ik.n'> 

l l ' T O M r TRISTAS 
akis Pritaiko akinius ir 
( ontait lenses 

7lst St. - Tel. 737-5149 
1 . u v u r i m j Uždaryta trr<" 

Dr. fuozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
C.YD> TOIAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-0889 

Vai pirm., antr, ketv ir penkt 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

Dr. Upendra C. Shah 
Vidaus ligų specialistas 

Diabeto, thyroid'o, impotenciia 
ir kitų harmoninių negalavimų 

2454 VV. 71 St. Chicago 
Tel. 778-5099 

Vai. pagal susitarimą. 
24 vai ..ansvvenng s Tel. 242-3846 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
Sešt pagal susitarimą. 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434 2123. namų 460-7288 

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WMt 71st StrMt 
Pirm antr, ketv ir penkt 
valandos D3gal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VlZlNAS 
Specialybė Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

Ot tel. 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
V ai pirm . antr ketv ir penkt 

2-6; šeštadieniais pagal susitarimą 
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Lietuvių jaunimo 

RELIGINĖ ORIENTACIJA 

-
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Šv. Kazimiero 500 metų 
sukakties minėjimai išeivijoje 
buvo gera proga peržvelgti 
mūsų religingumą, peržiūrėti 
parapijų veiklą, mūsų ryšius 
su jomis, su dvasininkais, 
nustatyti, ko šioje srityje 
trūksta ir kas daryti, kad mū
sų religingumas padidėtų. 
Šiais klausimais, ypač kas lie
čia mūsų jaunimą, įdomių ir 
sveikų minčių buvo pateikta 
Religinio pasaulio lietuvių 
katalikų kongreso Toronte 
metu. Buvo suruoštos svars-
tybos (simpoziumas) tema 
„Religinė išeivijos jaunimo 
orientacija — kas stiprina ir 
kas s i lpn ina tikėjimą". 
Svarstybų prelegentai — pa
ties jaunimo atstovai, lie
tuviškų jaunimo organizacijų 
vadovai bei jaunų šeimų tė
vai. Svartyboms vadovavo 
Gabija Juozapavičiūtė-Pet-
rauskienė; nariai — Laima 
Gustainytė-Underienė, Rasa 
Lukoševičiūtė-Kurienė, dr . 
Saulius Jankauskas ir stud. 
klierikas (iš Romos) Edis Put
rimas. 

Jų pareikštomis ir kitomis 
mint imis vadovaudamiesi 
mes mėginsime pakalbėti apie 
lietuvių jaunimo religinę 
orientaciją. 

Šių dienų lietuvis išeivis 
jaunuolis yra visiškai kitoks, 
kaip, sakysime buvo prieš 10-
20 metų. Jį nuo pat kūdikys
tės dienų veikia gyvenamo 
krašto aplinka, kuri nėra 
palanki nei religijos, nei tau
tybės stiprinimui. Daug kur 
vakarų kraštuose reiškiasi 
nureligėjimas, nesidomėjimas 
religiniais klausimais, palie-
čiąs ir lietuvius. Su religija re
tai teko vo j ame, bet ir už reli
giją ne v isa is atvejais 
pasisakoma. Neretais atve
jais' jaunuolis, kad ir tikįs, 
religijos nepraktikuoja. Yra 
nemaža „nebažnytinių" tikin
čiųjų, kurie tiki į Dievą, bet 
bažnyčios nelanko, sakra
mentų nepriima. Daug „neut
ralių"': nei už Dievą, nei prieš 
jį. Ir tik nedaug kovojančių 
ateistų. 

Šio amžiaus devintojo 
dešimtmečio jaunuolis yra di
delis individualistas ir net 
materialistas, karjeristas. Jis 
mokosi dažniausiai todėl, kad 
sukurtų karjerą, gautų gerą 
darbą, o svarbiausia, aukštą 
atlyginimą, kuris leistų jam 
patogiai gyventi. Tautinė ap
linka, tėvai, religinė bendruo
menė nelabai jį domina ir jis, 
kur nors toli nuo lietuviškos 
aplinkos gaudamas darbą, be 
gailesčio apleidžia lietuvišką 
koloniją. Gyvendamas toli 
nuo savųjų, jis greitai nutau
tėją, priimdamas vietinę kal
bą, papročius ir retai tesilai
ko religinės praktikos. 

Bet ir gyvendamas pas tė
vus, neretai jų išlaikomas, jis 
per daug gerai apie save gal
voja. Būdamas jauno am
žiaus ir dar nepatyręs, bet 
pasiekęs kad ir tik pirmojo 
mokslo laipsnio, jis stengiasi 
vadovauti net aukštesnio 
išsilavinimo savo tėvams. Jis 
ir „protingiausias", „išradin
giausias", „sumaniausias". 
Ne visada paslaugus padėti 
savo tėvams, net jeigu pas tė
vus gyvena. Esą žinoma 
nemaža atvejų, kai, saky
sime, tėvai nuperka mokslus 
baigusiam ar dar besimokan
čiam jaunuoliui automobilį, 
bet šis tik retais atvejais juo 
pavėžina savo tėvus. Iškyla 
šeimoje ir maitinimosi proble
mų, kai sūnus ir duktė atsi
sako valgyti tradicinį sveiką 
lietuvišką maistą. Tokiu būdu 
vienoje šeimoje, susidedančio
je iš 3-4 asmenų, atsiranda 
„dvi virtuvės". Toks jaunuo
lis jau nėra linkęs eiti drauge 
su tėvais į lietuviškas pamal-
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das ir, jeigu dar yra tikintis, 
eina į nelietuviškas. 

Nesidomėjimo religija prie
žastys būna įvairios, bet vie
na svarbiausiųjų — tinkamų 
klebonų bei kunigų stoka. 
Daigelis klebonų bei kunigų 
ir kitų dvasininkų yra tik 
„valdininkai" . J ie, kaip 
amatininkai ar darbininkai, 
stengiasi greitai atlikti nusta
tytas pamaldas, nesigilin
dami į jų turinį. Dažniausiai 
būna labai blogi lietuvių ku
nigų pamokslai, ribojasi pra
nešimais ir ypač aukų rin
kimu, lėšų telkimu. 

Tik vienoje kitoje para
pijoje yra specialios pamal
dos vaikams ar jaunimui. Vai
kai, jaunuoliai, suaugusieji ir 
net seneliai turi klausytis tų 
pačių pamokslų bei pamoky
mų. Pirmiesiems toki pamoks
lai yra labai neįdomūs ir juos 
keletą kartų išklausę, nustoja 
lankyti bažnyčią. 

Beveik visur užmiršta kle
bonų bei kunigų veikla para
pijoje už bažnyčios ar klebo
nijos ribų. Yra kunigų, kurie 
ne tik nesistengia patraukti 
jaunimo, bet su juo dar kovo
ja. Yra parapijų, kuriose 
gimusios ir augusios mergi
nos nenori tuoktis pas tokius 
kunigus ir bėga į kitas para
pijas, kuriose nėra „ajatoliš-
kų kunigų". Tas pats ir su 
vaikų krikštijimu. Tik nedaug 
kur vaikai prie Pirmosios 
komunijos priruošiami lietu
vių kalba. 

Tokiomis aplinkybėmis 
idealistiniam jaunuoliui nuku-
nigėjusio dvasininko profesi
ja darosi labai nepatraukli, 
savanaudiška ir todėl jie nei
n a į kunigus. Kartais net kal
bama, kad „žuvis genda nuo 
galvos", panašiu būdu genda ir 
mūsų kunigija. 

Nesižavi jaunimas ir mūsų 
vienuolijomis, nors jose, kaip 
ir parapijose, yra nemaža 
idealistų, tikrų ir tikinčių 
kunigų. 

Susidomėjimas religija iš 
jaunimo puses yra ten, kur 
yra jaunesnio ar vidutinio 
amžiaus lietuvių kunigų. At
rodo, kad Kanadoje šiuo klau
simu reikalai geresni kaip 
JAV-bėse. Pastarojoje šalyje 
išskirtinai minėtina Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapija Clevelande, vedama 
kun. G. Kijausko, SJ. Šioje 
bažnyčioje ir jos pastatų 
pastogėje randa sau vietą 
įvairios jaunimo organiza
cijos — skautai, ateitininkai, 
tautinių šokių bei dainų vie
netai, lituanistinė mokykla, 
sporto or-jos. Parapija yra 
suorganizavusi ir lietuvišką 
knygyną bei lietuviškų knygų 
bei spaudos platinimą, tuo 
tarpu kai kitose liet. parapijo
se lietuviška knyga yra jau 
seniai iš bažnyčios prieangių 
ir klebonijų išguita! Užėjęs į 
parapijos raštinę, kur stovi 
didesnės ar mažesnės knygų 
lentynos, tik labai retai kur 
kamputyje pamatysi užkimš
tą lietuvišką knygą, o daž
niausia jos nebus. Net lietu
vių katalikų jau 75 metus 
leidžiamo „Draugo" dienraš
čio nepamatysi, nors nelie
tuviškų laikraščių pridėtos 
stirtos. 

Tai kaipgi tokios parapijos, 
tokie klebonai bei kunigai, 
gali prie savęs pritraukti 
idealistą lietuvį jaunuolį? 

Vis dėlto reikia pakaltinti 
lietuvį išeivijoje gimusį jau
nuolį, kad jis per mažai domi
si lietuviškais reikalais ir reli
gija. Norint jį sugrąžinti prie 
Bažnyčios, reikia sudaryti 
sąlygas, kad jis joje rastų ką 
nors sava, lietuviška, dvasi
ninką, kuris jo nekoneveiktų, 
bet kalbėtų į jo širdį — taip, 
kaip Kristus įsakė. 

b. kv. 

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SUKAKTIS 
Šv. Kazimiero lietuvių para

pija New Havene šiais metais 
mini 75 metų sukaktį. Žmo
gaus gyvenime 75 metai skai
tomi jau gražiu amžiumi, net 
gyvenimo saulėleidžiu vadi
nami, gi parapijos, kuri savo 
egzistenciją tęsia iš kartos į 
kartą, t a s amžius atrodo pati 
jaunystė, pats žydėjimas. O ir 
per tą neilgą laikotarpį, kiek 
daug įvykių, pergyvenimų ir 
pasikeitimų jau likę tik pri
siminimuose. Jau penkių pir
mųjų Šios parapijos klebonų 
nebėra gyvųjų tarpe, o para
pijos steigėjų tik vaikaičiai 
belikę. 

Minint septyniasdešimt 
penktą sukaktį, pravartu bent 
trumpai pažvelgti į tą neto
limą praeitį ir prisiminti bei 
įvertinti šios parapijos steigė
jų atliktus darbus, kol buvo 
pasiekta to ką šiandien tu
rime. 

Iš esamų užrašų matoma, 
kad jau 1895 metais New 
Havene ir artimose apylin
kėse gyvenantieji lietuviai 
buvo susibūrę į gausią ir veik
lią Šv. Pranaciškaus drau
giją. Savo susirinkimams nuo-
modavosi lenkų ar vokiečių 
svetaines. Retkarčiais atva
žiuodavo kaimyninių lietuvių 
parapijų kunigai ir tose sve
tainėse laikydavo lietuviams 
šv. Mišias bei atlikdavo kitus 
religinius pa ta rnav imus . 
Lietuvių skaičiui didėjant, 
1908 m. Šv. Pranciškaus drau
gijos vadovybei kilo mintis 
steigti savo parapiją ir įsigyti 
savo bažnyčią. Tikru iniciato
rium, sakoma, buvęs Jonas 
Kazlauskas. Žmonių skaičius, 
reikalingas parapijos steigi
mui, jau buvo pakankamas. 

1908 m. birželio 28 d. įvyko 
pirmas susirinkimas. Į šį susi
rinkimą buvo pasikviestas 
tuometinis New Britain'o Šv. 
Andriejaus parapijos klebo
nas kun. Juozas Žebris, kad 
jis vadovautų ir susirinkimui 
ir tolimesnei veiklai. Buvo iš
rinktas 11 asmenų komitetas 
ir aptartos tolimesnio vei
kimo gairės. Įdomi pati to 
susirinkimo pabaiga, kuri žiū
rint iš 75 metų atstumo, daro
si panaši į anekdotą. Susi
r inkimo pabaigoje buvo 
rinkliava būsimos parapijos 
pradžiai. Buvo surinkta trys 
dol. ir devyniasdešimt septy
ni centai. Iš tos sumos atskai
tyta pusantro dol. nuomai už 
salę susirinkimui, o likutis — 
du dol. ir keturiasdešimt sep 
tyni centai perduoti naujai 
išrinktajam komitetui. Ta su
ma ir buvo pagrindu para
pijos steigimo iždo. Dievas lai
mino pasiryžėlių darbą. Ta 
sauja centų tapo Kristaus pri
lyginime minimu gabalėliu 
raugo, kurį moteriškė įmaišė į 
saikelį miltų, kol visa įrūgo. 

Ta sėjėjo sėkla, kuri nukrito į 
gerą žemę ir išdygusi davė 
vaisių, vaisių kuriais ir šian
dien naudojamės steigia
mos parapijos patronu pasi
rinktas šventasis Kazimie
ras. 

Aukų rinkimas intensyviai 
tęsiamas. Pagaliau 1911 m. 
spalio mėn. atvyko pirmasis 
klebonas Kazimieras Šatkus. 
Parapijos ižde jau buvo 995.70 
dol. Mišias lietuviams laiky
davo vokiečių svetainėje. Ne* 
išbuvęs nei pilnų metų, kun. 
Šatkus išvyko kitur. 1912 m. 
gegužės mėn. buvo paskirtas 
parapijai naujas klebonas 
kun. Edvardas Grikis. Būda
mas energingas, darbštus ir 
gabus, klebonas Grikis išly
gino tuo metu lietuvių tarpe 
kilusius nesusipratimus ir 
kivirčus. 1913 m. pabaigoje 
buvo iš lenkų nupirkta už 
26.000 dol sena bažnytėlė su 
klebonija ir kitais pastatais. 

Įsigijus savo nuosavybę, 
pakilo žmonių ūpas ir dosnu
mas. Parapija stiprėjo ir 
finansiniai ir parapiečių skai
čiumi. 

Pabuvęs šioje parapijoje tik 
apie trejetą metų, klebonas 
Grikis buvo perkeltas į Šv. 
Andriejaus parapiją New Bri-
tain'e, užimti vietą tragiškai 
mirusio klebono Žebrio. 

Šv. Kazimiero parapijai 
buvo paskirtas klebonas kun. 

Vincas Krakauskas. Būdamas 
didelis mėgėjas muzikos ir 
sporto, suorganizavo chorą, 
subūrė jaunimą į sporto klu
bą ir su savo dainininkais ir 
sportininkais rungtyniau
davo su kaimyninėmis para
pijomis. Plačioje apylinkėje 
buvo žinomas kaip „Father 
K" h* buvo mylimas jaunimo 
ir suaugusių. 

Parapijai didėjant bažny
tėlė darėsi permaža, o ir jos 
aplinka nebuvo per daug 
viliojanti. Pasitaikius gerai 
progai, 1928 m. iš protestan
tų už 33,000 dol. buvo nupirk
ta gražioje vietoje, prie parko, 
339 Greene St. bažnyčia, kuri 
po pataisymų bei pagerinimų 
buvo pašventinta ir pirmos 
Mišios atlaikytos 1928 m. 
Kalėdų dieną.Galime įsivaiz
duoti, kokios linksmos turėjo 
būti tos Kalėdos. Ta pati, Šv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčia 
tebestovi ir šiandien. 

Pabuvęs šioje parapijoje 21 
metus klebonas Karkauskas 
1930 m. buvo iškeltas kitur. 
Jo vietą užėmė kun. Matas 
Pankus. Neilgai jam teko dar
buotis šioje parapijoje, 1940 m. 
buvo perkeltas į New Bri-
tain'ą. Nors ir per trumpą lai
ką klebonas Pankus gerokai 
pataisė parapijos piniginius 
reikalus. Vyskupui leidus, se
nąją bažnytėlę su kitais pa
statais pardavė ir išmokėjo vi-

New Haven, Conn., Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažny
čia su klebonija ir lietuvišku kryžiumi. 

są likusią už tą nuosavybę 
skolą. 

Kun. Pankui išvykus, jo vie
tą užėmė kun. Juozas Jan
kauskas. Būdamas silpnos 
sveikatos, jis klebono pareigų 
eiti ilgai negalėjo ir tik po ke
lių mėnesių, buvo iškeltas ki
tur. 

Nuo 1940 m. liepos 28 d., iš 
Waterburio Šv. Juozapo para
pijos, klebonu paskirtas kun. 
Edvardas Gradeckas. Jaunas 
ir pilnas energijos, naujasis 
klebonas pradėjo savo parei
gas su baime ir rūpesčiu. 
Parapijos skolą už bažnyčią 
buvo 33,000 dol.; visi pasta
tai reikalingi vidaus ir lauko 
remonto, inventorius prašosi 
pakeičiamas. Tačiau, klebo
nas Gradeckas, šalia savo ge
rų dvasininko ypatybių, buvo 
Dievo apdovanotas dar ir biz
nieriškais gabumais. J i s tuoj 
suprato, kad bus sunku susi
kaupti maldai, kai pečius sle
gia skolų našta ir su tuo susi
ję rūpesčiai. Atidėjęs visus 
kitus reikalus ateičiai, visą sa
vo energiją sukaupė para
pijos apvalymui nuo skolų. 
Tas jam puikiai sekėsi. Die
vui ir parapiečiam8 pade
dant, po penkių ir pusės kle
bonavimo metų, visą skolą iš
mokėjo. J o sunkiam darbe n e 
pamainomu talkininku buvo 
vikaras kun. A. Zanavičius. 

Kiek atsikvėpus buvo pra 
dėti bažnyčios vidaus ir sve
tainės remontai, Bažnyčioje 
įtaisyti nauji, patogus suolai 
su 400 sėdimų vietų. Įsteigtas 
Šv. Kazimiero vyrų klubas, 
Šv. Vardo draugija ir kitos or
ganizacijos. Pamažu gyveni
mas įėjo į normalias vėžes. 

1949 m. atvykus į Ameri
ką II Pasaulinio karo pabėgė
liams, jų tarpe ir lietuviams iš 
Vokietijos, New Havene apsi
gyveno jų keliasdešimt šei
mų), parapija padidėjo nau
j a i s p a r a p i e č i a i s , o 
organizacijos ir bažnytinis 
choras naujais nariais. Nau
jieji ateiviai panoro mokyti 
savo jaunimą lietuvių kalbos 
ir kitų dalykų. Buvo įsteigta 
prie parapijos šeštadieninė 
lituanistinė mokykla, kuri vel
tui naudojosi parapijos patal
pomis. Klebono asmenyje, visi 
rado nuoširdų patarėją ir pri
tarėją. 

1959 m. parapija rengėsi 
paminėti savo gyvenimo 50 
m. sukaktį. Skubiai buvo gra
žinamas bažnyčios vidus 
numatomoms spalio mėn. 
iškilmėms. Vos tik darbą bai
gus, net jubiliejinių iškilmių 
nesulaukus, klebonas buvo 
vyskupo staigiai iškeltas į Šv. 
Juozapo parapiją Waterbury-
je, iš kurios prieš 19 metų bu
vo atvykęs (ir ten reikėjo 
parapiją gelbėti iš skolų). 

Šiuo metu, klebonas Gradec
kas jau yra pasitraukęs tikrai 
užtarnautam poilsiui ir gyve
n a netoli Šv. Kazimiero para

pijos. Buvę parapiečiai linki 
jam ilgų, geros sveikatos ir ra
maus poilsio metų su dėkin
gumu prisimindami jo atlik
tus šiai parapijai gražius 
darbus. 

1959 m. rugpjūčio 6 d. klebo
nu paskirtas kun. Juozas 
Matutis. Naujam klebonui ne
teko nuobodžiauti, nes darbai 
ir rūpesčiai jo jau laukė. Iki 
parapijos 50 m. sukakties 
minėjimo palikę ne pilni trys 
mėnesiai, o dar reikia šį tą 
pagerinti, pataisyti, išbaigti. 
Buvo pakeistas senasis didy
sis altorius nauju, sudėti nau
ji kilimai. Viskas suspėta lai
ku ir pa r ap i j o s 50 m 
s u k a k t i s i š k i l m i n g a i 
paminėta, dalyvaujant tuo
met in iam Hartfordo arki
vyskupui Henry O'Brien. 
Visuose klebono darbuose, su
maniai talkino vikaras kun. 
Rikteraitis. 

1961 m. bažnyčios šven
toriuje buvo pastatytas reto 
meninio grožio lietuviškas 
kryžius ir birželio 18 d., mi
nint trėmimų į Sibirą dvi
dešimtmetį, prelato Balkūno 
pašventintas. Kryžiaus mode
lį pagamino dail. Jatulis, o 
išdrožinėjo medžio meistras J . 
Šilkas (abu jau mirę). Šio pro
jekto sumanytojais buvo 
klebonas Matutis ir tuometi
nis Liet. Bendruomenės apy
linkės pirm. Antanas Gruz
d y s , o p r i e p r o j e k t o 
įgyvendinimo aukomis pri
sidėjo visi parapiečiai. 

Išbuvęs New Havene nepil
nus 5 metus, klebonas Matu
tis, 1964 m. vasario 20 d., 
buvo perkeltas į Šv. Trejybės 
parapiją Hartforde. Į jo vietą, 
nuo tos pat dienos, atvyko bu
vęs prieš kelis metus šioje 
parapijoje vikaru, dabar jau 
k l e b o n a s , k u n . A l b e r t a s 
Zanavičius. Parapiečių su 
džiaugsmu ir meile sutiktas, 
pasijuto lyg sugrįžęs namo. 
Ypatingų rūpesčių ar sun
kumų neturėjo, nes parapijos 
skolomis ir remontais jau bu
vo pasirūpinę ankstyvesnieji 
klebonai, tačiau iš parapijos 
buvo atimtas vikaras, tad vie
nam klebonui ir pastoracinio 
darbo pilnai užteko. Išbuvęs 
New Havene arti 13 metų, 
susilpnėjus sveikatai, klebo
nas Zanavičius buvo perkel
tas kitur. 

Nuo 1977 m. klebonu 
pask i r t a s dabar t inis , j au 
devintas iš eilės, kun. Alber
tas Karalis. Nuo pat pirmųjų 
dienų naujasis klebonas paro
dė daug sumanumo ir ener
gijos, pataisydamas pašliju
sius parapijos piniginius 
reikalus. Atgaivinta jau, se
niai neveikusi Lietuvos Vyčių 
kuopa, kuri gana trumpu lai
ku išaugo į didžiausią para
pijos organizaciją (dau
giau 130 narių) ir savo veikla 

(Nukelta į 4 psl.) 

I i žemės aš tik tiek tenoriu, 
kiek reikalinga, kad nueičiau į 
dangų. 

Paauernn 

Kas spjauna į dangų, tam 
spjaudalai krinta į jo paties 
barzdą. 

Vokiečiu vrieiodi* 

SU PALAPINE I 
NEW ORLEANS 

GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Prasidėjo programa. Keturios studentiško 
amžiaus poros atliko dainų pynę „Saiute to Loui-
siana". Balsai puikūs, choreografija įdf nn. Po jų dvi 
jaunos mergaitės, savo srities čempionės, atliko 
porą šokių, dėvėdamos apkaustytus batukus („tap 
dancing"). Nors programa ir labai įiomi, tačiau 
šaltas vėjas nuo upės pūtė, sušalom. A9 užsivilkau 
ką tik pirktus graikiškus marškinius, Romui taip 
koją supūtė, kad visą savaitę po to ši ;bavo. 

„PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ..." 

Labai patenkinti viskuo, ką matome ir girdė
jome, skubame į autobusų sustojimo vietą. (Ši paro
da užsidarys lapkričio 11 d. ir tikrai apsimoka ją 
aplankyti.) Jau buvo gerokai sutemę, miestas 
nežinomas, truputį nejauku. Nuėjome į nustatytą 
vietą ir ten laukiančio paklausėme, ar tikrai mūsų 
autobusas čia sustos. Sužinojęs, kur važiuojame, 
patarė važiuoti Canal gatvės autobusu, nes jie 
dažniau vakare važiuoja, trumpiau reikės laukti. 
Padėkoję nuskubėjome, kur keleiviai jau lipo į 
autobusą. Dar kartą pasitikrinę, ar mus nuveš iki 
reikiamos gatvės, įlipome ir mes. Autobusas beveik 
pilnas, daugumas keleivių iš parodo9 grįštantys. 
Juo toliau nuo miesto centro važiuojame, juo tuštė
ja autobusas, o įlipa daugiau vietiniu, daugiausia 
neoru. Kadansri buvau gerokai nuvargus, perdaug 

dėmesio nekreipiau, kas aplink darosi. Tik vienu 
laiku šoferė kažką šūktelėjo, tačiau buvo per vėlu. 
Vienas keleivis spėjo per užpakalines duris išlipti. 
Durys užsikirto ir toliau važiuoti negalima. Šoferė 
paprašė prie durų sėdinčių jaunuolių (negrų), kad 
duris sutvarkytų. Tie bandė, bet nesisekė. Nepaten
kinti pradėjo Šaukti šoferei (negrei), kad pati čia 
ateitų ir duris sutvarkytų. 

Romas, buvęs Chicagos miesto autobusų šofe
ris, man pradėjo tyliai aiškinti, kad šoferis jokiu 
būdu nuo savo vietos pasitraukti negali. Jei auto
buse kyla netvarka, įsako visiems nurimti ir kol 
nesusitvarkys, autobusas iš vietos nepajudės. Jei tai 
nepagelbsti, prie savo kėdės turi telefoną, kuriuo 
gali prisišaukti pagalbos. Panaši padėtis ir čia 
vystosi. 

Po pirmo nesėkmingo bandymo duris sutvarky
ti, autobusas iš vietos nejuda, įtampa pastebimai 
kyla. Tačiau kiek toliau sėdėjusi apie 50 metų negrė, 
apsisuko ir kad užriko tiems vaikinams: „Nustokite 
šoferę barti. Ji aiškiai tam žiopliui sakė per tas 
duris nelipti. O dabarjūetas duris sutvarkykit, arba 
mes čia visą naktį sėdėsime!" Susigėdę jaunuoliai 
duris sutvarkė ir važiavome toliau. 

Čia noriu pastebėti, kad iš vien visi šoferiai 
buvo labai mandagūs ir mielai padėjo, perspėdami 
kur išlipti, kokio autobuso laukti. Grįžę į stovykla
vietę, užsukome į netoliese esančią krautuvėlę ledo 
gabaliukų nusipirkti, kad ledėžėse esantis maistas 
nesugestų. Čia prie kasininko irgi radome ginkluo
tą sargybinį. Vėliau sužinojome, kad ši krautuvė 
buvo dažnai apiplėšiama, tad ir sargą pasisamdė. 

„TEKĖJO SAULELĖ PRO D E B E S Ė L I . . . " 

Trečiadienio ryte neskubam į miestą, nes 11 vai. 
tnrėio ivvkti saulės užtemimas. Susitvarkę įjungė

me TV ir laukiam. Romas pasiėmė žiūronus, kad 
per juos. nutaikęs saulės spindulius pačią užtemimo 
eigą galėtų sekti ant žemės. Per užtemimą nepa
tartina žiūrėti tiesiai į saulę, nes sumažėjus 
šviesos spinduliams, pavojingi spinduliai ga
li akis išdeginti. Apie 20 min. prieš pilną 
užtemimą, nustačius žiūronus aiškiai buvo galima 
matyti, kaip dalis saulės jau buvo ..iškąsta". 
Netoliese esanti šeima su dviem mažais vaikais, atė
jo pažiūrėti, ką mes čia darome. Sužavėti pasiliko 
toliau stebėti. 

Iš toliau keistai atrodė: Šeši asmenys sustoję 
apie popierinę lėkštę kažką stebi. Tai krito į akį 
kitoj pusėj kelio stovyklaujančiam, ir jis atėjo 
pasiteirauti, koks čia „moksliškas eksperimentas" 
vyksta. Paaiškinom. Pasisakė gyvenąs Kalifornijoj 
ir niekad neteko tokio gamtos „stebuklo" matyti. 
Visi stebim toliau, kaip Paulės ruožas vis mažėja. 
Tuo metu į stovyklavietę įvažiavo automobilis, iš 
kurio iššokę du vyrukai garsiai tarėsi, kas čia vyks
ta, nėra jokio debesėlio, o šviesa nyksta. Romas 
pusbalsiu man murmtelėjo, „matyt, vakar pigų 
snapsą gėrė". Dar penkios minutės ir beveik pilnas 
užtemimas. Jausmas tikrai keistas, nors ir žinant 
kas vyksta. Tikrai lengvą suprasti, kodėl senovėje 
žmonės saulę garbino. Mažytė mergaitė prisiglaudė 
prie savo motinos šnabždėdama „bijau". Mama ją 
nuramino ir po kiek laiko pradėjo grįžti šviesa. 
Užtemimas baigėsi. Kalifomietis Romui nuošir
džiai padėkojo ir pareiškė, kad pasaulinę parodą gal 
ir greit pamirš, tačiau šį gamtos fenomeną iki gyvos 
galvos atmins. 

(Bus daugiau) 
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VOKIEČIŲ MOKYKLA 
IR UŽMIESČIAI 

K. BARONAS 

Mūsų ko re sponden ta s Europoje 

Pertrauka vienoje vokiečių 
mokykloje. Blondinė mergaitė 
kieme spaudžiasi prie mokyk
los sienos, kai tuo tarpu dau
gumas vaikų šokinėja, žai
dž ia , šūkauja į v a i r i o m 
pasaulio kalbom. 

Tai vaizdas senos karmeli
tų mokyklos, kur 92% jos vai
kų sudaro svetimšaliai. Mat 
mokykla stovi Frankfurto 
pagrindinės geležinkelio sto
ties rajone. Čia gyvena 2,5 
tūkst. užsieniečių ir tik 400 
vokiečių. 

Truputį apie šią miesto dalį. 
I kasmetinę t a rp tau t inę 

Frankfurto knygų mugę 
važiuoju traukiniu. Nors tik 
75 km, tačiau išvengiu maši
nos pastatymo problemos, nes 
didelis judėjimas prie pat 
miesto. Be to, mugė yra tik 19 
min. nuo geležinkelio stoties. 
Tad vieną kartą nutariau 
pamatyti savo akimis „tą gar
sią" Frankfurto miesto dalį. 
Prisipažinsiu, kad vakare 
nenorėčiau ten pasirodyti, ka
dangi padorūs miesto gyven
tojai seniai persikėlė kitur gy
venti, užleisdami savo butus, 
krautuves, naktiniams klu
bams, viešiems namams su 
barais ir narkotikai. Kur galė
jo, butus užėmė svetimtau
čiai. 

Prieš keletą metų Frankfur
to miesto burmistras mėgino 
„išvalyti" šią miesto dalį (gė
da prieš turistus!), iškeliant 
seniausios pasaulio profesijos 
atstoves už miesto ribų ir kar
tu uždarant barus (juk su jais 
surišti yra narkotikai). Tačiau 
advokatai surado paragrafus, 
neleidžiant taip lengvai kil
noti gražiąją lytį. Ir taip ši 
byla su miestu jau tęsiasi 
ilgesnį laiką ir atrodo, kad ji 
atsidūrė „amžinam poilsiui 
rašomojo stalo stalčiuje. 

T a č i a u g r į š k i m e prie 
mokyklų. Frankfurtas turi la

bai didelį svetimšalių nuo
šimtį, tad ir kitose pradžios 
mokyklose „Gastarbeiter" — 
svečių darbininkų vaikai su
daro 70% visos mokyklos mo
kinių. Sunku įtikėti, tačiau 
spauda jau anksčiau rašė, kad 
200 — tose mokyklose moki
nių vidurkis yra: 2 svetimša
liai ir tik vienas vokietis. Štai 
vienos 8-metės mergaitės kla
sė: tik ji viena vokietė, 3 grai
kai ir italai, po vieną eritrietį, 
indą, pakistanietį, trys iš 
Jugoslavijos ir penki turkai 
(Vakarų Vokietijoje gyvena 
1.5 mil. turkų). 

Skundžiasi tėvai mokslo 
pažanga. Vaikai grįžę į 
namus kalba žargonu. Tai 
patvirtino švietimo įstaigos 
pranešdamos, kad mokyklos 
su užsieniečiais vaikais yra 
bent metais atsilikusios nuo 
grynai vokiškų mokyklų. 
Grįžę į namus, vaikai daž
niausiai kalba kaip ir užsie
niečiai: „ich nix vvollen — aš 
nieko norėti" (teisingai. — ich 
will nichts) arba motinai ar 
tėvui sako: „du nix gut — tu 
nieko geras" (du bist nicht 
gut) ir pan. 

Norint iš pradžios mokyk
los patekti į gimnaziją (po ke
turių klasių su gerais pažy
miais), tėvai tokiems vaikams 
turi duoti namuose vokiečių 
kalbos pagrindus, imdami 
pagalbon studentus ar aukš
tesnių klasių gimnazistus. Ir 
mokytojai skundžiasi, kad po 
trijų valandų mokymo jie 
„praranda" nervus. 

Rašant apie mokslą taip pat 
norėčiau pažymėti, kad 1984 
vasaros semestre Vakarų Vo
kietijos aukštose mokyklose 
buvo 1 mil. 219 tūkst. studen
tų, taigi 64 tūkst. daugiau 
kaip 1983. Moterų studijavo 
462 tūkst., o užsieniečių 67,500 
tūkst. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, FL 

SVEČIAI IŠ 
HOT SPRINGS 

Buvę čikagiškiai ir dažni 
Beverly Shores lankytojai 
Polius ir Regina Sabaliūnai, 
d a b a r g y v e n a n t y s Hot 
Springs. Ark., vykdami toliau 
į pietinę Floridą lankyti 
Sprindžių ir Lapeinų, porai 
dienų stabtelėjo Sunny Hills. 
Apsilankę ir pasisvečiavę pas 
gimines Žukauskus ir jų bičiu
lius Baltučius, išvyko atlikti 
savo misiją pietuose, užstatui 
čia palikdami su jais keliavu
sią dukrelę Giną. 

CHICAGĄ APLANKIUS 
Liepos 9 d. saulutė dar tik 
lindo iš už kalvų, kai Aneliu
tės ..Citation", vairuojama V. 
Adomavičiaus, mane. Aneliu
tę ir čia Sabaliūnų ..užstaty
tąją Giną, vežė link Chica-
gos. 

Po pusantros dienos laimin
gai pasiekiame sėnaus Vlado 
namus, kur iš įsikūrėme. 
Mielos martelės Julytės 
priežiūroje buvome vaišina
mi, mylimi ne tik jos, bet ir 
kitų musčia aplankiusių sūnų, 
marčių, bei vaikaičių. 

Bendrakeleivį Jują (Adoma
vičių)), kaip buvusį mūsų 
laisvos tėvynės futbolo 
ivaigžd-. labiausiai domino 
.Lituanikos" klubo futbolis-
;ai. Pasitaikė puiki proga 
Dasižiūrėti mūsų „senukų", 
ošiančių prieš švedų „senu
kus", rungtynųi Marąuette 
r'arke. Kaip rungtynės, taip ir 
.Lits" klubo priėmimas šiam 
*enam futbolo vilkui paliko 
audinatį įspūdį. J i s prašė 

padėkoti visam „Lituanicos" 
klubui už gražų priėmimą ir 
kviečia klubo narius aplanky
ti jį ir jo žmonelę Luciją 
Sunny Hills, Floridoje. 

Būtų neatlikta kelionė jei su 
Juja neaplankytume Chica-
gos „down-town". Užsukome 
ir į mano buvusią darbovietę. 
Čia abu buvome priimti ne tik 
visų buvusių bendradarbių, 
bet ir Chief of Engineering 
skyriaus inž. I. Juzėno. Jo 
buvome pavaišinti pietumis 
puikiame restorane, — ačiū. 
Gal pasitaikys proga mud
viem už tai atsilyginti. 

Aplankę pažįstamus, mes 
savus, o Juja Grigalauską ir 
Visockį, sekmadieninias atli
kę pareigas Sv. Antano 
Bažnyčioje Cicero, kur sutiko
me dar daugiau nelauktų 
giminių ir pažįstamų. Pirma
dienį, įsisodinę dvi dukraites 
p a a t o s t o g a u t i F lor ido je , 
patraukėme atgal į Floridą. 

Žinoma. pirmiems įspū
džiams išblukus, mūsų mažo
s ioms b e n d r a k e l e i v ė m s , 
pasireiškė mamos išgesys. Su 
ta mama (tai ją prisimenant, 
tai vėl užmirštant), liepos 17 
pasiekėme Sunny Hills. Čia 
ežeriuke prasipėjo linksmas 
gyvenimas, kol atvykę tėvai 
pasiėmė mergaites, bykdami 
tolyn į pietus lankyti Julytės 
giminių. 

„Antroji J a u n y s t ė " 
Nors ir negausus, bet guvus 

vientetas, vadovaujamas muz. 
Mamaičio. Choras remiasi 
daugiausiai sopranais ir 
altais ir dažniausiai pasirodo 
kaip moterų choras, nors 

CLASSIFIED GUIDE 

Šiluvos Švč. M. Marijos garbei procesija, įvykusi rugsėjo 9 d. iš Marijos mokyklos į Gimimo Švč. M 
Marijos bažnyčią. 

prisijungia ir 

bažny-

reikalui esant, 
keletas tenorų. 

Choras dainuoja 
čioje, minėjimuose, o rugpiū-
čio 15 d. Cjipley, FL, 
koncertavo Kiwanis klubo 
nariams jų patalpose. 

Ta pačia proga S. H. LB-nės 
pirm. V. Beleckas, gražiu žo
džiu angliškai papasakojo 
Kiwanis kluvo nariams apie 
buvusią ir dabartinę Lietuvos 
padėtį bei jos soekimus. 

Choras kasmet ruošia savo 
šventę — subuvimą. Šiais 
metais ši šventė vyko muz. 
Mamaičiui. 

Skirstėmės linkėdami jam 
dar daug metų vadovauti 
mūsų chorui. 

A tos togau to ja i 
K u n . P . J a r a š k a 

paatostogavęs Kanadoje ir 
ryt inėse J A V valstijose 
sveikas sugryžo į mūsų tarpą, 
'vėl matom jį linksmą ir 
patenkintą einantį savo parei
gas bažnyčioje, o kartais ir 
golfo laukuose. 

Atostogų metu jį pavado-
vao čia pensininko dienas 
leidžiantis kun. A. Kardas. 
Jam už tai verta visų lietuvių 
nuopširdi padėka. 

Šv. Ona 
Šios šventės proga draugų 

būryje buvo pagerbta viena iš 
iškiliųjų mūsų sporanų Ona 
Baltutienė. 

Ilgiausių metų, miela 
Onute! 

K.Ž. 

Po ilgo tylėjimo jaučiu 
pareigą painformuoti apie 
Sunny Hills lietuvių kolonijos 
ekonominį judėjimą. 

Praėjusių metų laikotarpyje 
visoje pietinėje Amerikos 
Jungtinių Valstijų dalyje bu
vo gausus lietus. Prisipildė, 
iškilo visi ežerai. Mūsų lietu
vių apgyvendintas „Boat 
Lake" taip pat išsiliejo savo 
pilnumoje. Gyventojai džiau
giasi paežerėje nauju parku ir 
visais pagerinimais. Šiais me
tais pas mus lietuvių koloni
jos augimas įgavo greitesnį 
tempą. Namų pardavimas 
kiek palengvėjo, ir mūsų pen
sijon išeinančių skaičius pa
didėjo. Sekančios šeimos 
pasistatė naujus namus: E.J. 
Sadauskai, V.A. Snarskiai, 
Ra tn i kai. Zaikauskai, Gra
žiai, B. Macijauskienė. Šiuo 
metu pradeda statydintis: 
A.D. Arlauskai, Bagužiai, 
A.D. Velavičiai, kun. L. Mus
teikis. 

Galbūt pastebėjote spau
doje, kad didžiulė Deltona kor
poracija Floridoje per pasku-

•miHHHnmfflintimummnnmtmttH 

L I E T U V O S 
ATSIMINIMAI 

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey. New York ir Connecti-
cut lietuviams. 

Kas penktadienį iš WEVD Stotie? 
Ne-w Yorke nuo 10 iki 11 vai vakaro. 
97.9 meg. FM. Taip pat klausykitės 
"Music of Lithuania" proaramos kas 
sekmadienį nuo 2:05 iki 3:00 vai. po-
pietų «S Seton Hali Universiteto sto
ties. 89.5 FM. (WSOU). 

Dtrekt Dr. JOKŪBAS STUKAS 
Watchung, N.J. 07090 

234 Sunlit Drtve 
TaL — (201) 753-5630 

tMtiiiiiiiiiHiminitmiimiHMi 

SV. KAZIMIERO 
(Atkelta iš 3 psl.) 

tanius trejus metus turėjo 
nemažą nuostolį ir paskelbė 
korporacijos perorganizavimo 
planus. Mus lietuvius Sunny paįvairina parapijos gyveni-
Hill8 vietovėje šie visi pakei- mą pagyvėjo veikla ir kitų 
timai mažai tepaliečia. Lietu- organizacijų. 
vių rajone visi sklypai yra Artėja parapijos 75 metų 
galutinai paruosti statybai, sukaktis. Sio įvykio paminė-
Deltonos korporacija paskel- jimui sudarytas komitetas iš 
bė sekančius pakeitimus atei- visų parapijos ribose veikian-
ties planuose: čių organizacijų atstovų. 

1. atidarė „Resale Office", Komitetas posėdžiauja kartą į 
vadinas galės parduoti anks- mėnesį ir rūpinasi, kad šven-
tyvesnių klijentų nuosavybes tė kuo iškilmingiau praeitų, 
(sklypus bei namus); Dalinai pagražintas bažny-

2. nuo 1984 gruodžio 31 Del- čios vidus, uždėtas bažny-
tonos korp. nebeparduos išsi- čiai naujas stogas, taisoma ir 
mokėjimui sklypų; gražinama bažnyčios išorė... 

3. nuo 1984 gruodžio 31. parapija rengiasi dar ilgai gy-
Deltonos korp. sulaikys savo venti. 
konstrukcijos modelių staty- Dėl susidėjusių nepalankių 
mui kompaniją ir naudos aplinkybių, prieš keletą metų 
„Outside builders". užsidarė du parapijos ribose 

Iš paminėtų Deitonos korp. veikę lietuvių klubai ir para-
pakeitimų, galbūt lietuviams pija paliko vieninteliu lietu-
reikėtų atkreipti dėmesį, kurie vybės židiniu, kur organizaci-
norėtų įsigyti sklypą išsimo- jos atlieka savo susirinkimus, 
kėjimui. Jie turėtų tai atlikti pramogas ir tautinių švenčių 
iki šių metų gruodžo 31 die- minėjimus, 
nos. Dar yra likęs nedidelis Prašome Aukščiausiąjį ir to-
skaičius sklypų arti ežero, lie- liau laiminti mūsų parapiją, 
tuvių rajone. Šiuo metu gali- Lenkiame galvas prieš tuos, 
ma juos pirkti išsimokėjimui jau Amžinybėje, parapijos 
iki 13 metų terminui su 6% (la- steigėjus ir klebonus, kurių 
bai mažas nuošimtis). pastangomis ir triūsu šian-

Iškilus bet kokiam klausi- dien naudojamės. Su gražiau-
mui apie Sunny Hills vietovę, šiais prisiminimais minime 
prašau kreiptis tiesiogiai į vardus, dar taip netolimoje 
mane, gausite teisingų infor- praeityje buvusių ir esančių 
macijų. Paminėtina, kad Del- mūsų klebonų ir vikarų, kurių 
tona korp. pakeitimai nieko kiekvienas, pagal savo išga-
nepakenks lietuvių kolonijos les ir sugebėjimą dirbo ir sten-
augimui, tik suteiks daugiau gėsi.kad parapija išliktų lietu-
vertės anksčiau įsigytai nuo- viška, tokia kokios norėjo 
savybei. steigėjai. O dabar t in iam 

P a t a r t i n a v y k s t a n t į klebonui Albertui Karaliui 
Floridą sustoti ir susipažinti linkime nepritrūkti energijos, 
su lietuvių augančia kolonija, būti s\ iikam ir mums vado-
Apie mūsų kolonijos kultūrinį vauti ilgiausius metus. 

M I S C E L L A N K O U S 
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MASTER PLUMBING 
Licensed, Boodsd, Inssrei 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karsto vandens tankai. Flood 
oontroL Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavarde ir tele
foną — Lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 636-2960 
O C O O O C O O O O O O O O O O O O O O O O O O C h 
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10% __ 14% — XO% ptgmm mokHtt 
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MUo pas O M S 

F R A N K Z A P O L I S 
TeL G A ±-8654 

3208% W. tttk Street 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiii' 

V A L O M E 
KELOIUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis 
B U B N Y S 

TeL — RE 7-5168 

A. V I L I M A S 
MOVDSfG 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 176-1882 arba 376-5996 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

IŠNUOM. 5 kamb. butas 51-os ir 
Rockwell apylinkėje. Skambint po 
7val. vakaro 778-8595 

I E Š K O N U O M O T I 

Dviejų asmenų šeima ieško nuomo
ti namą—bimgalo Marąuette Parko 
racr.e. Skambint po 6 vai. vakaro 

t ei. 476-1224. 

S E A L E S T A T I 

12 VIENETŲ 
APARTMENTTNIS PASTATAS 

Siaurės rytų kampas 67-os ir Ke-
dzie Ave. $175,000. Paskola 5 metams 
iš 10%. 
Skambint (angliškai) 312—5414688 

-
... 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perklausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TsL — WA 5-8063 

įnMiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiuitNrinim 
BUTU NUOMAVIMAS 

Draudimas) — Valdymą* 

Namą pirkim— — Pai ilsi iii—• 

INCOME TAX 
NotamtM — Virtimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzfe — 778-2233 
HINIHIIIIIIIIIilIlIlIlUIIUlUllHUIIIIHIIIIM 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO' 
M. A. Š I M K U S 

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC 

4288 S. Maplewood — TeL 294-7488 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai. 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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K I L I M A I Į RADIJO PROGRAMA 

bei šeimyninį gyvenimą mū
sų korespondentai gan dažnai 
spaudai parašo. 

Vytautas Beleckas 

j.š. 

LIKTUVTV PREKYBA 
3304 W. 63 S t — TeL 778-9064 

JŪRATĖ MĖGSTA 
KOLDŪNUS 

Ann Jilian — Jūratė Nau
sėdaitė rugsėjo 8 d. vaidino 
Merrillville, Indiana, Holiday 
Star teatre ir po spektaklio su
sitiko su savo pussesere Nau
sėdaite Cipliene ir jos vyru 
Antanu. Jūratė, juokaudama 
priminė, kad jai visada labai 
patinka lietuviškas kugelis, 
cepelinai ir koldūnai. 

VANDALŲ PĖDSAKAI 
PAVADINIME 

Kas toji Andalūzija? Ogi 
Ispanijos sritis, kuri kadaise 
buvo vadinama... Vandalu-
zija. Pavadinimas kilęs nuo 
barbarų genties — vandalų, V 
a. po Kristaus įsibrovusių į 
Pirėnų pusiasalį. Vandalai 
piratiškai puldinėjo Senovės 
Romą. 455 m. jie užėmė 
Romą, siaubingai ją apiplėšė 
ir sugriovė. Iš čia žodis 
„vandalizmas" — barbariško 
kultūros paminklų naikinimo 
simbolis. 

Seniausia Lietuvių Radijo Progiama 
Naujoj Anglijoj 

Radijo programos sekmadieniais, va
dovaujamos Stepono J. ir Valentinos 
Minkų, perduodamos nuo 8:00 iki 8:45 
vai. ryto per radijo stoti WLYN 1380 
bangas AM, toj pačioj stoty. 

Perduodama vėliausių pasaulinių Ži
nių santrauka ir komentarai, muzika, 
dainos ir Magdutės pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis j Baltic Florists-gėlių 
bei dovanų krautuvę, 502 E Broad-
way, So. Boston, MA 02127. Telef. — 
266-0489. Ten pat gaunamas dienraš
tis "Draugas" ir rasite taipgi didelj 
pasirinkimą lietuviškų knygų, ploki-

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", j t«lių, meno dovanų ir lietuviškų suve-
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių \ nerų. Krautuvė atidarą kasdien ir ieš 
dienraštis, gi skelbimų kainos yrc vi
siems prieinamos. 

>oooooooooooooooooooooooo<x 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 SL, teL 776-1486 
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* i 
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tadieniais nuo 1:30 p.p. iki 6-tai vai. 
vak. Sekmadieniais nuo 1-os iki 4-os 
vai. popiet. 

>00O0O0O0OO0OO0<XXX>00O0O0O' 
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T I K R O J I L I E T U V A 
Algirdas G u s t a i t i s 

^ 

KAD LIKTUM TU GYVA 
Tai naujoji Lietuvių Operos plokštelė 

Plokštelėje yra įdainuoti šie kūriniai: 
LIETUVOS HIMNAS 

LIETUVIAIS ESAME MES GTVrc 
JakuMno DE PROFUNDIS 

KamavičUus U2 JŪRELIŲ ii op. RADVILA PERKŪNAS 
Karoso AUGO KIEME KLEVELIS 

Gaidelio L2 JŪRV. U2 KALNŲ U op. DANA 
KarnavUHsm ARIJA IR CHORAS ir 

RAUDOTOJŲ CHORAS U operos GRA21NA 
Budriūno ANT MARIŲ 

Šimkaus SAULĖ MOTINA PAKILO Ii op. PAGIRtNAI 
Diriguoja ALVYDAS VASAITIS 

Dainuoja LIETUVIŲ OPEROS CHORAS ir SoL JONAS VAZNELIS 
Trumpą solo partiją atlieka Rūta Pakštaite 

Plokštelės kaina — $15.00. Pašto ir įpakavimo išlaidos — $1.25 
Viso — $1*25 

Užsakymus prašome siųsti Draugo adresu: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

Sis leidinys yra didelis įnašas į mūsų istorinio Lietuvos 1 
žemėlapio aiškinimą, nes joje paskelbti įvairūs dėstymai H 

> daugiau sudomins lietuvių tautos praeitimi ir padės geriau f 
suprasti Lietuvos žemėlapį. Knyga, kuri yra didelio fono- r 
mato, kieti viršeliai, talpina 79 žemėlapius ir 172 iliustraci- 5 
jas. Išleido Lietuvių šaulių są-ga Tremtyje 1983 m. Kaina | 
su persiuntimu 22 dol. Užsakymus siųsti: : 

E DRAUGAS, lfStf West 6$rd Street, \ 
| Chicago, IL 60629 \ 
^iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiminil 
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AUŠRA VI 
(1981 m. vasaris -1982 m. kovas) 

Šeštasis Lietuvos pogrindyje leidžiamo žurnalo 
"AUŠROS" rinkinys apima 26, 27, 28, 29 ir 30 numerius, 
pasirodžiusius su 1981 m. vasario -1982 m. kovo datomis. 
Čia rasime aprašytą patį brutaliausią rusiškojo kolonia
lizmo politiką, kultūrinę priespaudą, ekonominis išnaudoji
mas, dvasinis teroras vykdomi su gražiais, bet su tikrove 
nieko bendro neturinčiais šūkiais ir teorijomis. 236 psl- Re
dagavo Jonas Dainauskas. Išleido Akademinės Skautijos 
leidykla Chicagoje 1984. Kaina su persiuntimu 7 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, HStf West 6Srd Street, 

Chicago, IL 60629 



TĖVAI, VAIKAI IR SENELIA 
R C T A KLEVĄ V I D 2 C N I E N Ė 

Štai rūpesčio, įsikūrimo ir 
nežinios dienos jau praeityje. 
Atvažiavus su tėvais į sve
timus kraštus dar ankstyvoje 
jaunystėje, mano karta, kaip 
įprasta sakyti, jau žvelgia į 
auksinį saulėlydį. Atrodo, bai
mintis nėra ko, nebent nesėk
mės ir ligos lydėjo šį laikotar
pį ir esam likę tuščiomis 
rankomis. Bet net ir tuo atve
ju šis kraštas tiesia pagalbos 
ranką kiekvienam nelaimin
gajam, garantuo !amas jam 
daktarus ir kasdieninę duo
ną. 

Paskutiniais metais turėjau 
daug progų susipažinti tiek su 
mūsų lietuviškos visuomenės 
senatvės rūpesčiais, tiek su 
šio kraštos teikiama valdiška 
pagalba. Kaip visur dabar 
skaitome, įvairiose v$* -ovėse 
pradėjo dygti lietuviški sene
lių namai , kai iki šiol žino
jome tik'kiek apie Putnamą ir 
Chicagos apylinkes. Jei, nelai
mei, negyvenai arti tų dviejų 
centrų, sensantį žmogų tik
rai pradėjo imti baimė. 

Rašysiu čia tik iš savo as
meniškos patirties. Turiu 
motiną, kadaise labai ener
gingą ir veiklią moterį, kuriai 
šį rudenį jau 84 metai. Aišku, 
tai labai daug nepasako, nes 
mūsų kolonijose sutinkame 
daug žmonių, kurie tame am
žiuje tebėra veiklūs ir protin
gi. Ne visų, tačiau, tokia da
lia. Sutinku daugelį, kuriems 
iiga ir amžius sugadino širdį, 

pjūčio 25 diena. Šiandien 
Čekoslovakijos miestelio apy
linkėse buvo rastas negyvas 
mano tėvelis. Verkiau ir ver
kiau, bet paskui pagalvojau — 
ką gi, buvo jau senas žmo
gus, (jam buvo 46 metai). 

Tai kada gi žmogus yra 
senas? 

Mano šeimos narys, kuris 
yra 65 metų amžiaus, tebeturi 
gyvą motiną, 94 metų. Ir štai 
iškyla problema: kaip rūpin
tis, neastisakant savojo gy
venimo, senais tėvais? Kai už
klausiau Chicagoje esantį 
gerą daktarą, garsėjantį sene
lių priežiūra, kur galėčiau 
patalpinti savo atmintį pra
radusią, bet šiaip sveiką mo
tiną, atsakymas buvo žiau
rus: jos vieta pas savo vaikus! 
Taip atsakė autoritetingas ži
novas, visai nesiteiraudamas 
mano sveikatos padėties, 
nesirūpindamas šeimos prob
lemomis ar finansiniu stoviu. 
Teiravausi toliau pas garsią
sias Putnamo seseles: už
miršk, sako, laukiančiųjų 
sąrašas didelis, be to, kaina 
apie 1200 dolerių mėnesiui. 
Deja, aš tiek neuždirbu, o 
gyvenant kitoje valstijoje val
džia neprisideda. Važiavau 
susipažinti su Gerojo Gany
tojo namais, — ten irgi reikia 
įmokėti 10 tūkstančių grynais 
kaip auką, o paskui kas mė
nesį vėl 1200 dolerių. Dabar 
skubiai statomi ir reklamuo
jami butai vyresniesiems 

iškraipė sąnarius, atėmė ko- Toronte ir prie Clevelando. 
jas, jėgas ir atmintį. Kiekvie- Bet kur maistas? Jei aš galiu 
na šeima turi ir savo skir- pati apsipirkti, išsivirti, apsi-
tingų problemų, — tai vaikų valyti ir išsiskalbti, tai kam 
darbas, jų sveikata, vaikaičių man reikia tų „bendrų" na-
mokslas, asmeniškas gyveni- mų, nes tokiu atveju aš, grei-
mas ir ateities vizijos. čiausiai«, dar vairuoju auto-

Kalbėjausi neseniai ta skau- mobilį ir galiu su lietuviais 
džia terria' su vienu kunigu, pabuvoti sekmadieniais prie 
turinčiu • «daug- • patirties su bažnyčios ir subuvimuose, 
vyresniaisiais ir - jų proble- Taigi koks šito mano raši-
momis. Man patiko jo atsaky- nio tikslas? Ogi noriu pasa-
mas. Sako, mes kiekvienas tu- kyti, kur aš įkurdinau savo 
rim savo ^gyvenimo rėmus, motiną. Radau tokį vadina-
Juose bandbrrie pagal savo iš
monę siekti savo tikslų, gy
venti pilnu gyvenimu, atiduo
ti duoklę ir šeimai, ir tautai. 
Mūsų tėvai irgi turėjo savo 

mą „retirement hotel" apie 5 
mylios nuo mūsų bažnyčios ir 
apie vieną mylią nuo Tauti
nių namų, kur mano motinėlė 
turi puikų didelį kambarį su 

gyvenimo . rėmus, ir šiandien atskira vonia, su gražiu bal-
jie negali reikalauti, kad mes konu į gatvę, visais baldais, 
įspraustume savo rėmus į jų lovos baltiniais, didele spinta 
rėmus, bet jie turi prisitaikyti per visą sieną, su teise išsi-
prie mūsų rėmų ir sąlygų. Yra kabinti savo paveikslus, atsi-
žmonių, "kurie gyvenimą au- gabenti baldų dalį, jei esamų 
koja seniems tėvams. Gražu nepakanka, su tarnaite, kuri 
tai, bet drauge tai yra ir sa- kasdien išvalo kambarį, su 
vęs apvogimas, atsisakymas pilnu geru maistu keturis kar-
nuo savojo „aš". Nėra būtina tus į dieną, su vaistais, ku-
eiti į kraštutinumus, kaip nė- riuos sykį per savaitę ten 
ra leistina ir atsukti nugarą į apsilankantis daktaras pri-
savo tėvų senatvę. Tad kas rašo (aš nemoku už daktarą, 
darytina? tik už vaistus, jei jų reikia), su 

Neseniai televizijoje buvo didžiule sale su minkštasuo-
užsiminta apie senus ir ne- liais televizijai ir 1-2 kart 
taip senus piliečius. Riba, savaitėje piano ir dainų kon-
kada galima eiti į užtarnautą certais, kuriuos organizuoja 
poilsį ir susirinkti per metų viešbučio administracija, su 
metus atskaitomą valdiškąjį puse valandos mankšta ry-
senatvėš "apdraudos mokestį tais, jei to nori, su atskiru 
jau pensijos formoje, yra 65 kambariu priimti svečius, jei 
metai, kartais ir 62. Ar tada to nori, su biliardo sale, rank-
tikrai jau prasideda senatvė, darbių kambariu ir koplyčia, 
— klausė reporteris, o kaip kur sekmadieniais atvyksta 
apie tuos 65 sulaukusius, ku- kunigas atlaikyti šv. Mišias ir 
rie dar tebeturi gyvus tėvus? mama visad prieina šv. Ko-
Kurie gi yra tikrieji seniai, te- munijos. Užpakalyje namo 
vai ar vaikai? Jei paklausime yra sodas, o priekyje didelė 
jaunimo, tai jiems kiekvienas veranda su staliukais ir kėdė-
virš 40 metų amžiaus yra se- mis šiaip sau pasėdėti. Savo 
nas. Cituoju iš savo nuosavo kambaryje mamutė turi tele-
dienoraščio: 1945 metai, rug- foną, už kurį, aišku, moku aš 
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Bendrai ganomiems gyvu
liams prižiūrėti kaimas sam
dydavo kerdžių, Užnemunėje 
vadinamą skerdžiumi, apie 
Musninkus — dieniniu, 
Žemaitijoje — piemenų kara
liumi, vidurio Lietuvoje — vir
šininku, vyresnybe, rytų 
Aukštaitijoje — ustovu, XIX 
amž. dvaruose — galva, tėvu. 

Kerdžiaus pareiga buvo pri

žiūrėti gyvulius ir jam išskir
tus piemenis, paskirstyti jų 
ganymo dienas. 

Juo būdavo pagyvenęs žmo
gus iš to paties ar aplinkinių 
kaimų, nebegalįs dirbti sun
kių žemės ūkio darbų, daž
niausiai iš grytelninkų tarpo. 
Dažnai tas pats kerdžius vie
name kaime išbūdavo daugelį 

_ metų. 

Kėdainių geležinkelio stotis maždaug prieš 50 metų. 

MŪSŲ KOLONIJOS VENECUELOJ APIE LIETUVĄ 

„ D r a u g o " gegužinę pr is imenant , kai gausūs svečiai po pa
lap ine malonia i Šnekučiavosi. 

Noutr. J . T a m u l a i č i o . 

WISCONSIN 

POSĖDŽIAVO LB 
APYLINKĖS VALDYBA 

Po labai saulėtos gražios 
vasaros, po įvairių organi 
zacijų ir grupinių gamtoje 
išvykų, LB Kenoshos-Raci-
nos-Milwaukee apyl. valdyba 
rugsėjo 8 d. posėdyje svarstė 
ir aptarė įvairius veiklos rei
kalus. Iš gegužinės pelno pini
ginę auką paskyrė: „Drau
gui", „Pasaulio Lietuviui", 
Lituanistiniam švietimui, Lie
tuvių* Katedrai ir Vasario 16 
gimnazijai. Be to, anksčiau 
piniginiai buvo paremta tau
tinių šokių šokėjų vienetas 
„Bijūnas" ir baltiečių bei uk
rainiečių Laisvės olimpiada. 
JAV LB Krašto valdyba apy
linkėms atsiuntė laiškus su 
aukų lapais, prašant para
mos lituanistinėms mokyk
loms ir Lietuvių Katedrai. 
Kadangi mūsų LB apylinkės 
tautiečiai negausūs ir gyvena 
išsisklaidę penkiadešimt my
lių spinduliu, valdybos na
riai j namus negalės atvykti. 
LB valdyba prašo visus būti 
solidariais ir aukas įteikti: 
Mihvaukee — V. Janušoniui, 
Racine — Al. Verikui, Keno-
sha — T. Baužai, arba B. Juš
kai. 

Visi esame atsakingi dėl 
tautinio švietimo, mokslo. 

Valdyba nutarė surengti 
subuvimą. 

Posėdis įvyko vaišingų T. 
G. Baužų namuose, Kenosha, 
Wis. Valdybos nariai buvo 
maloniai priimti ir pavai
šinti. O išvykstant apdovano
ti rožių puokštėmis iš didelio 
ir gražaus rožių daržo. 

Br. Juška 

Tik gilus vienatvės pajuti
mas iškelia asmeninę proble
mą, taip kamuojančią, kad in- £ 
d iv idas p a j u n t a savyje 
nenumaldomą reikalą atsi
verti Dievui ir pasauliui. 

L. Keyserling 

pati, bet to nenorint, yra vie
šas telefonas koridoriuje su 
kėde ten atsisėsti pokalbiui. 

Kiek aš už viską tą moku? 
640 dolerių mėnesiui, prie 
valdžios čekio nuo savęs 
pridėdama apie du šimtus do
lerių. Ne, tai nėra „nursing 
home", bet tai nėra ir butai be 
maisto ir priežiūros, gal apie 
30 mylių už miesto ir paliktų 
draugų. 

Jeigu yra žmonių, kurie 
daro pelną, atidarydami to
kios rūšies namus, man iš gal
vos neišeina mintis, kodėl 
mes, lietuviai, tokių namų nie
kaip nesugebėjome atidaryti 
savo senstančiai kartai, kuri 
niekad gerai neišmoko vietos 
kalbos ir kuri nenori gyventi 
tarp svetimųjų, bet kuri dėl 
įvairiausių priežasčių negali 
gyventi pas „vaikus ir vai
kaičius", arba tokių gal nė ne
turi. Grynai dėl savo širdies 
ramumos statau šį klausimą 
mūsų darbšti esiems organi
zacijų vadovams, kviesdama į 
diskusijas, nes gal yra kokių 
priežasčių ir išskaičiavimų, 
kurių aš nežinojau. 

Eltos informacijos tarnybos 
rūpesčiu Venecueloje atspaus
dintas leidinys ispanų kalba 
— Lietuva Venecuelos spau
doje. Tai 65 puslapių brošiū
ra, kurioje surinkti pastarai
siais metais Venecuelos 
spaudoje atspausdinti būdin-
gesnieji straipsniai apie Lie
tuvą. Rinkinį parengė Venecu
eloje g y v e n a n t i J ū r a t ė 
Statkutė-Rosales; Straips
niuose yra paliečiamos labai 
įvairios su Lietuva susijusios 
temos. Lietuvos , okupacija, 
gyventojų masiniai trėmimai 
Stalino laikais, kunigų Sva
rinsko ir Tamkevičiaus nutei
simas, religinės laisvės var
žymai Lietuvoje , kitų 
pagrindinių žmogaus ir tau

tos teisių pažeidimai. Tomo 
Venclovos spaudos konferen
cija Venecueloje apie dabar
tinę padėtį Lietuvoje ir t.t. 
Leidinys „Lietuva Vene
cuelos spaudoje" dabar pla
tinamas įvairiuose Lotynų 
Amerikos kraštuose. — 

BE DIEVO - BADAS 

Evangelija sako: „Kilo ano
je šalyje didelis badas ir jis 
pradėjo stokoti". Visados yra 
badas svetimoje šalyje tam, 
kuris apleidžia tėvo namus, 
t.y. atsitolina nuo Dievo. Vis
ko stokoja tas, kuris gyvena 
be Dievo. 

Fulton J. Sheen 

a. I L 

BRONISLAVA VAIČKIENĖ 
KLEVATEfi 

Gyveno Pedondo Beach, California. Anksčiau gyv. Chicago, 
Illinois, Marquette Parko apylinkėje. 

Mirė rugsėjo, 15 d., 1984 m., 8:30 vai. vak., sulaukusi 84 m. 
amžiaus. Gimė South Chicago. 

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Frank Jr., marti Angeline, 
giminė Vera Vaičkienė su šeima, Lietuvoje sesuo Ona Giedraitienė, 
jos anūkė Giedra'Giedraitytė, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo: našlė a. a. Frank. 
Priklausė Gyvojo Rožančiaus draugijai ir Vytauto D. šaulių 

rinktinei. į 
Kūnas bus flĮašarvotas antradienį ir trečiadienį nuo 2 iki ^ 

vai. vakaro Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 20 dieną. Iš koplyčios 

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

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: SCNUS, MARTI ir KETI GIMINES. 

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

Mylimam tėvui 
A. Į A. PRANUI ULOZUI 

mirus okupuotoj Lietuvoje, 
liūdinčią velionio dukrą, mūsų draugijos narę REGINĄ 
SMOLINSKIENE guodžiame ir velionio našlei MARI
JAI ir ARTIMIESIEMS reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

A. A. 

M I K A S K Ū J U S 
Lituanistas — Ekonomistas — Mokytojas 

Gyveno 1521 W. 19th St., Chicago, Illinois. 
Mirė rugsėjo 15 d., 1984 m., 6 vai. ryto, sulaukęs 

75 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 33 metus. 
Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioj, 2424 

W. 69 Street. Antradienį, 5 vai. popiet kūnas bus per
keltas į Lietuvių Ev. Liuteronų Tėviškės bažnyčią, 6641 
S. Troy St., kur bus atlaikytos budėtuvės 7 vai. vak. 

Priklausė Mažosios Lietuvos Liet- draugijai. 
Laidotuvių pamaldos įvyks trečiad., rūgs. 19 d., o 

10 vai. ryto bus išlydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir 

pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Giminės ir draugai. 
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel- 737-1213 

EVANS-EVANAUSKAS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

(Anksčiau buvę 6845 S. Western Avenue) 

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 
9837 S. Kedzie Avenue, Evergreen Park, Illinois 

Koplyčios taip pat Marąuette Parke Chicagoje ir priemiesčiuose 

TEL. — 422-2000 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

. J* • 

- • . 
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I R A Š T A I 1-mast. I 
3 = 
S 90 m. sukakčiai paminėti = 
= Knygoje talpmama plati kritika-recenzija ir Lietuvos 5 
£ Nepriklausomybės laikotarpis nuo 1923 m. iki 1926 m., E 

didelio formato, kieti viršeliai, 167 psl, 1973 m. \ 

R A S T A I II-rast. | 
100 m. gimimo sukakčiai paminėti | 

§ Abi knygas redegavo MORKUS ŠIMKUS | 

2 Antroje kr.yroje, pirmame skyriuje, yra talpinama ver- £ 
S tarnai ir str psniai, II-me skyriuje—kalbos m-me sei- £ 
5 me. Leidiny- tokio pat formato kaip ir I-jo tomo, 688 ĮE 
i psl. 1983 m Abu tomus išleido Lietuvos atgimimo są- 5 
| jūdis, Chicago, Blinois. = 

i Kartu užsisakant abu tomus, kaina su persiuntimu E 
I 27 dol. Užsakymus siusti "Draugo" adresu = 
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x Dr . Antanas Razma, lie
tuvių fondo pirmininkas ir 
valdybos pirmininkas, rugsė
jo 9 d. skaitė paskaitą LB Hot 
Springs apylinkės suruošta
me Tautos šventės minėjime 
apie L. fondo reikšmę vykdo
mame vajuje ir pabendravo su 
vietos lietuviais, kurie labai 
nuoširdžiai jį priėmė. Apsisto
jęs buvo pas Steponą ir Aldo
ną Ingaunius. Lietuvių fondo 
įgaliotinis Hot Springs apy
linkėje yra Antanas Maka
ras, kurio pastangomis buvo 
surinkta daugiau kaip 4,000 
dol. aukų. A. ir C. Makarai 
įnešė 1,000 dol. Dr. Razma 
yra dėkingas globėjams, įga
liotiniui ir visiems lietuviams 
už šiltą priėmimą ir aukas 
Lietuvių fondui. 

x Moterų sąjungos 46-tos 
kuopos susirinkimas įvyko 
rugsėjo 8 d. Marijonų vienuo
lyno salėje. Elena Gerčienė ir 
jos; dukra Maryann, abi 46-tos 
kuopos narės, gražiai pavaiši
no visas nares skaniu „obuo
lių" pyragu ir kavute. Atei
nant i s susirinkimas bus 
lapkričio 3 d. toj pačioj vie
toj. Šeimininkės bus Estelle 
Kaminskaitė ir Stella Kaula
kienė. Susirinkimą praves vi-
cepirm. Barbara Zay. 

I l l inois univers i te to 

x Lietuvių O p e r o s c h o -
ran priimami nauji daininin
kai. Kas galėtų šiame chore 
dainuoti, prašomi atvykti šį 
penktadieni 8 vai. vak. į Jau
nimo centro 203 kambarį bal
so nustatymui. Ten bus su
teiktos ir visos reikalingos 
informacijos. 

x J ū r a t ė s J a k š t y t ė s rū
pesčiu Antro Kaimo aktoriai 
Putnamo seselių rėmėjų ren
giamoje madų parodoje atliks 
komiškas vinjetes. Madų paro
da bus spalio 21 d. Jaunimo 
centre. 

x Vytauto Didž. šaul ių 
rinktinės Vasario 16 gimnazi
jos rėmėjų būrelis per J. Pet
rauską už rugpjūčio mėnesį pa
siuntė gimnazijai 161 dol. 

x „ D r a u g o " rugsėjo 15 
d i e n o s laidoje. ,.Aplink mus 
skyriuje", įsivėlė korektūros 
klaida, skelbiant apie „Dai
navos" ansamblį. Turėjo būti: 
,,Lietuvių meno ansamblis 

Dainava' , Chicago įlinku- C h i c a g o j e studentai ragina 
riam sėkmingai vadovavo jo 
veteranai Albinas Dzirvonas, 
J o n a s Paštukas , Aleksas 
Smilga, V y t Jasinevitius, šią 
kadenciją ansambliui vado
vauja energinga ir darbšti 
Mėta Gabalienė". 

Dail. Juozo Paotienaus parodos atidaryme dalis svečių ir meno mėgėjų. Nuotr. V. A. Račkausko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
D A I L I N I N K O Teresė Bogutienė, talkinant 

P A U T I E N I A U S P A R O D A dail. V. Lukui ir kt. Parodą 
atidarant, susirinkusius apie 

Čiurlionio galerijoje Jauni- 200 svečių pasveikino Čiurlio
nio centre rugsėjo 13 d. atida- nio galerijos direktorius dail. 
ryta dail. Juozo Pautieniaus V. Lukas pakviesdamas dail. 
kūrinių paroda. Ją suruošė ve- Pautieniaus kūrybą aptarti 
lionio žmona Stasė ir duktė Viktoriją Kašubaitę-Matran-
"~ gą. Ji meną gerai pažįstanti 

EI Passo, Texas, įstojo į EI 
Passo universitetą, Texas, 
įgydama bakalauro laipsnį iŠ 
chemijos. Dvejus metus dėstė 
chemiją Arizonos State uni
versitete, ten ruošė masterio 
laipsnį iš chemijos. Būdama 
studentė, buvo aktyvi skautų, 
moterų ir studenčių organiza
cijose. Yra narė of the Ameri
can Ostheopatic Association 
ir Texas Ostheopathic Medi-
cal Association. 

Dr. Viktorija-Dalia atlieka 
rezidenciją (internship) Osteo-
pathic Medical Center Fort 
Worth Texas, bendroj prakti
koj, kiek laikas leis operacijų 
obstetrics ir radiology. 

V I C E P R E Z I D E N T A S 
B U S H LEMONTE 

Šių metų Darbo dienos me
tinis Lemonto miestelio para
das staiga gavo didesnį dė
mesį, kada buvo pranešta, 
kad parade dalyvaus ir Ame
rikos viceprezidentas George 
Bush. Lietuvių komitetas pre
zidentui Reaganui perrinkti 
pranešimą gavo per vėlai pa-

rybos vyksmą, jo šeimą, dail. informuoti visuomenę per 
V. Petravičiaus ir kitų padą- spaudą ar radiją. Teko imtis 
ryti dail Pautieniaus kūrybos telefono ir kviesti Lemonto ir 

CHICAGOS ŽINIOS 
P A V E R G T U T A U T U 

KOMITETO P O S Ė D I S 

Pavergtų tautų komitetas 
Chicagoje šaukia posėdi spa
lio 1 d. 7:30 vai. vak. Latvių 
centro būstinėje, 4146 N. Els-
ton A ve. Dabar tam komite
tui pirmininkauja latvis II-
mars Bergmanis. 

U S D A R Ė SLAUGYMO 
N A M U S 

Illinois Sveikatingumo ins
pekcija uždarė Gerojo Gany
tojo senelių s laugymo namus, 
3222 W. Marąuette Rd., Chi
cagoje. Nam.jj savininkė — 
Ona Pranckevičiūtė. Namai ir 
globojamieji buvo rasti laiko
mi švariai, tvarkingai, bet 
kaltinama, kad neišpildyti kai 
kurie reikalavimai saugumo ir 
personalo parinkimo atžvil
giu. 

mi užsiregistruoti šį semestrą 
dėstomiems lituanistikos kur
sams, pvz., Lith. 104 (lietuvių 
kalba pažengusiems), Lith. 
223 (lietuvių drama; bus na
grinėjami Krėvės, Sruogos, 
Landsbergio, Ostrausko, Gru
šo, Glinskio ir kitų išeivijos 
bei ok. Lietuvos dramaturgų 
kūriniai) ar Lith. 332 (lietuvių 
kalbos struktūra). Šiuos kur
sus dėsto prof. dr . V. K e 
l er t i enė . Mokslas prasidėjo 
jau šią savaitę, tačiau regist
ruotis dar galima iki rugsėjo 
27 d. Lith. 104 dėstoma 10 
vai. ryto antrad., trečiad., 
ketvirtad. ir penktad.; Lith. 
2 2 3 — 1 1 vai. antrad., ketvir
tad. ir penktad.; Lith. 332 12 
vai. antrad., ketvirtad. ir 
penktad. Lietuviai studentai 
— pasinaudokite šia proga pa
gilinti lituanistines žinias! 

x A. a. ses . Beatr iče 
Venc lova i t ė , Nekalto Prasi 

x „ A l d o n a S t e m p u ž i e n ė apžvelgė dail.Pautieniaus kū-
visuose kūriniuose pulsuoja rybos darbų etapus, išryškin-
savo balso grožiu, technika, dama jo savoj srity išradin-
giliu emociniu pojūčiu ir ab- gumą. Jai ir kitiems parodą 
soliučiu kūrinių muzikiniu iš- suruošti talkinusiems padėko-
gyvenimu... Jos dainavimas jo dail. Pautieniaus duktė Te-
subtilus ir įtikinantis, keliąs resė. Priminė tai parodai dail. 
nuoširdų ir atvirą susižavėji- V. Luko sukurtą daiių plaka
mą solistės prigimtu talentu. 
Jos tembras švarus, krištoli-

Kiekviena gaida yra in-ma. 
tymi jos sielos dalis". Taip ra

tą, jo rūpestingai sutvarkytą 
katalogą. 

Apžiūrėję parodą, svečiai 
buvo pakviesti vaišių, kurias 

aptarimai. Filmą sudarė ve
lionio duktė Teresė. Filmas 
yra gana išsamus, bet dėl lai
ko stokos parodyta jo gal ma
žiau negu pusė. 

Paroda dar tęsis rugsėjo 21 
— 23 d. savaitgalį. Atidaryta 
penktadienį 7 — 9 vai. v., šeš
tadienį ir sekmadienį nuo 11 
v. r. iki 7 v. v. 

Atidaryme dalyvavo kele
tas dailininkų, gėrėdamiesi 
velionio kūriniais. Yra gera 
proga susipažinti su daili
ninko kultūriniu palikimu. 

J. P r . 

šė dr. D. Y. de Sucre, padėjo suruošti Giedros vi-
Medellino dienraščio Colom- suomenininkės. o parodoje bu-
biano muzikos kritikas. Sol. dėti įsipareigoję Giedros kul-
A. Stempužienės rečitalis Jau- tūrininkių sekcija. Išstatyti 89 
nimo centre bus sekmadienį, paveikslai, dalis jų dar kitose 
rugsėjo 23 d., 3 vai. popiet. Bi- parodose nebuvusių . Daugu-
lietai gaunami Soc. reik. tary- m a s paveikslų — šeimos nuo-
bos raštinėje (2636 W. 7 l s t savybė, o keletas gauta iš pa-
St.) ir Vaznelių prekyboj (71 ir čios galerijos turimo dailės 

fondo, keletas dr. P. Kisie
liaus, Gribausko, Variakojų 
šeimų. Dauguma paveikslų — 

Campbell kampas). 

T a u t o s F o n d o C h i c a -x 
g o s K o m i t e t a s rugsėjo 22 
dieną, šeštadienį rengia Tau-

dėjimo Marijos seserų vienuo- tos Fondo metinę vakarienę tilizmo krypties, naudojant 
lijos narė, mirė rugsėjo 13 d. 6:30 po pietų Lietuvių Tauti- dailininko pamėgtą gramdu-

niuose namuose, 6422 So. Ke-

peisažai, bet savu dail. Pau
tieniaus stiliumi sukurti, poin-

Viktoriją Kucaitęmatysime Kr. Do- j 
nelaičio lituanistinių mokyklų ruo-, 
šiamoje madų parodoje rugsėjo 30 
d. Jaunimo centre. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

x Ke l ionė į Rio — Vienos sa
vaitės lietuvių ekskursija iš
vyksta š. m. gruodžio 29 d. Pil
na kaina asmeniui iš Chicagos, 
pirmos klasės viešbutyje — 750 
doUšioje sumoje įskaičiuoti vi
s i papildomi mokesčiai). Regis
tracija ekskursijai baigiasi spa
lio 15 d. Norintieji keliauti kitu 
laiku atskirai, gali pasirinkti 
kelionės datas! Skridimai kas 
šeštadienį; kainos prasideda 
nuo 479 dol. asmeniui, priklau
so nuo viešbučio pasirinkimo 
(prie pagrindinės kainos reikia 
dar pridėti 10 dol. ir 15 proc. mo
kesčių). Informacija ir indivi
dualios kainos: American 
T r a v e l S e r v i c e B u r e a u , 
9 7 2 7 South We8tern Ave-
n u e , C h i c a g o , 111.60643. Tel. 
(312) 2 3 8 - 9 7 8 7 . 

(sk.). 

Putname, Conn. Palaidota po 
gedulingų pamaldų seserų ka
pinėse rugsėjo 17 d. 

x Dr . Gediminas ir V a n 
da Balukai , negalėdami da
lyvauti „Draugo" jubiliejinia
me bankete, atsiuntė 50 dol. 
auką ir nuoširdžius sveikini
mus bei linkėjimus, kad 
„Draugas" dar ilgai lankytų ir 
šviestų ilgus metus. Už auką 
ačiū. 

x Kel ionė l a i v u Karibų 
jūroje — gruodžio 1 d. — ap
lankys gražiausias salas: St. 
Vincent, Barbados, Martini-
que ir St. Thomas. Sustos ir 
Caracas, Venezuela. Registra
cija: American Travel Ser 
v ice Bureau, 9 7 2 7 So. We»- j 
t ern Ave. , Chicago, 111. 
6 0 6 4 3 . Tel. 238-9787 . 

(•k.), i 

x Balt ic Monumentą, Inc. , j 
2621 W. 71 Street, Chicago, 111. i 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa- į 

dzie Avenue. Vakarienėje ma
loniai sutiko dalyvauti Vliko 
pirmininkas dr. K. Bobelis ir 
Tautos Fondo pirmininkas J. 
Giedraitis. Tautos Fondas yra 
Vliko iždininkas. Fondas tal
kina Vlikui visuose Lietuvos 
išlaisvinimo darbuose, juos fi
nansuodamas. Maloniai kvie
čiame visus lietuvius šioje va
karienėje dalyvauti. Savo 
dalyvavimu Jūs paremsite 
moraliai ir materialiai Tautos 
Fondo atliekamus darbus. Va
karienėje meninę dalį atliks 
sesutės Regina ir Kristina 
Butkūnaitės, iš Detroito. Apie 
dalyvavimą prašome pranešti 
iki rugsėjo mėn. 18 d. tel. 737-
1920 ir 925-6193. Vakarienė — 
15 dol. asmeniui. 

(pr.). 

x R u g s ė j o m ė n . 2 1 d., J a u 
n i m o c e n t r o k a v i n ė j e , 7:30 
vai. vakaro — Pietų Amerikos 
vakaronė — Kolumbija, Peru ir 

ką, bet keletas ir mišrios 
technikos. Paroda sudaryta iŠ 
skirtingų tapybos periodų. 
Dauguma ryškiai spalvingų, 
su persvara gelsvos , žalsvos, 
bet yra ir iš kitų periodų, kur 
vyravo pilkasis koloritas, kur 
pirmavo mėlyna spalva ir kur 
reiškėsi dailininkui būdingos 
plokštumos stilius. Figūrinės 

V I K T O R I J A LAUCIŪTĖ 
N A U J A DAKTARĖ 

Viktorija — Dalia šį pava
sarį baigė Osteopathic Medi-

tapybos mažiau, nors yra še- cinos mokyklą Fort Worth, 
setas portretų, v isų pirma — Texas, gegužės 19 d. 1984 m. 
jo žmonos. Gausu kūrybos sa- gavo daktarės diplomą. 
vitumo ir ryškus dailininko 
kūrybinis darbštumas. 

Po parodos atidarymo ir 
vaišių buvo kavinėje rodomas 
video filmas, ryškiai pavaiz
duojąs dail. J. Pautieniaus kū-

Viktorija-Dalia yra inž. An
tano ir Dalios (Karazijytės) 
Laucių duktė. Gimė Chicago
je, augo Naperville, 111., ten 
baigė pradinę ir aukštesnę 
mokyklą. Šeimai persikėlus į 

apylinkių lietuvius atvykti. 
Nustatytoje vietoje apie vi

durdienį sus ir inko gražus 
skaičius lietuvių. Įdomiausia, 
kad dalyvių tarpe buvo be
veik visa Lemonto lietuvių 
„Žiburėlio" Montessori mo
kykla. Jaunieji mokiniai ir jų 
mažesni broliukai ir sesutės 
dar „vežimėlių brigadoje" bu
vo pasipuošę tautiniais dra
bužiais. Atvyko taip pat tauti
niais drabužiais pasipuošę ir 
Lemonto "Spindulio" šokėjai 
su vadove mokytoja Rasa Šo-
iiūnaite. Rasa apdi> ino jau
nuosius lietuviškom trispal
vėm vėliavėlėm, o komitetas 
visus įvairiais plakatais. Gal 
įdomiausias buvo laikomas 
Dalios Dundzilienės, kuris sa
kė „Vote for Jurgis Krūmas" 
(Lietuviškas vertimas George 
Bush). Keli mažieji laikė pla
katus, „Kaip aš norėčiau būti 
vyresniu, kad galėčiau bal
suoti už Reagan — Bush". 
Taip pat buvo daug plakatų 
už Joną Talandį, — kandida
tą j Chicago Metropolitan sa-
nitary distrikto komisijonie-
rius. 

Lietuviai tuojau atkreipė dė
mesį. Iš Washingtono atvy
kęs pareigūnas paprašė, ar jis 
negalėtų gauti vieną iš lietu
viškų vėliavėlių. Sako: „mano 
senelė yra lietuvių kilmės, ir 
jei aš jai tą vėliavėlę parve
šiu, jai bus daug džiaugsmo". 
Su malonumu jam ta vėliavė
lė buvo parūpinta. 

Galų gale, tolumoje pasiro
dė blykčiojančios šviesos, ne
trukus ir žygiuojantieji sve
čiai, viceprezidentas su žmona 
Barbara, Illinojaua guberna
torius Jim Thompson, senato
rius Charles H. Percy ir daug 
kitų politikų. Priėjus jiems 
prie lietuvių grupės, buvo su
šukta viceprezidentui "Sveiks, 
valio". Tuoj visi atkreipė dė-

minklai, žemiausios kainos, g* j ^ ^ Susipažinimas su 
riau8iomis sąlygomis. 

(•k.). 
x Akiniai siuntimui į Lie

tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę 
- - Optical Studio, 2620 West 

x NAMAMS PIRKTI PA- 71 Street, Chicago, 111. 60629. 
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
pr ie inamais nuošimčiais . 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cermak 
Road - Tel. VI 7 -7747 . 

(sk.). 

A K A S 
Ik-Hgiamr ir taisome AISŲ rusiu 

ST<M;IS. 
>'i Hule-tu |»atvrimu esam-

ifi'lraiisti Pats prižiūriu darbą 
ARVYDAS KIM.A 

737 1717 

Telefonas 778^766. ( s k ) ' 1 
I 

x „Lietuvių d ienos 1 9 8 4 -
1986 Australijoje" - „Laį*-
kai Lietuviams" rengia iivy-
ką į Australiją nuo i . m. 
gruodžio 16 d. iki sausio 7 d. 
Skrendant sustos 4 dienas 
Naujoje Zelandijoje, o grįž
tant 3 dienas Hawaii. Regis
tracija iki lapkričio 1 d. In
formacija: American Trave l 
S e r v i c e B u r e a u , 9 7 2 7 
South W e s t e m Avenue , 
Chicago, I l l inois 6 0 6 4 3 . 
Tel. (1 - 312) 238 -9787 . 

(sk.). 

gamta, kultūra ir žmonėmis. 
Bus rodomos skaidrės. Jūsų lau
kia idomi vakaronė, vaišės ir do
vanos laimingiesiems. Įėjimas 
nemokamas. Rengia: T r a v e l 
A d v i s e r s , I n c . , 1 5 1 5 N . H a r -
lem A v e . # 1 1 0 , Oak P a r k , 
I l l ino i s 6 0 3 0 2 , te lef . 3 1 2 -
5 2 4 - 2 2 4 4 . 

(»k.). 

x A u d r o n ė V i k t a , Realtor 
Associate, savo darbovietę 
Century 2 1 R. M. P o s t perkė
lė į Tinley Park, kur, kaip ir 
anksčiau, sąžiningai patarinė
ja parduodant, perkant, nuo-
mojant namus. Naujas adre
sas: 1 6 8 0 0 S o u t h O a k P a r k 
Ave. , T i n l e y P a r k , 111., t e l . 
(312) 4 2 9 - 5 3 0 0 arba (800) 
3 2 3 - 5 6 7 7 . 

(sk.). 

mesį, h klausė, ką tai reiškia. 
Priėjus viceprezidentui, su lie
tuvių grupe supažindino Ana
tolijus Miliūnas, ir svečias 
mielai sveikinosi su daly
viais. Gaila, kad minios už
spausti mūsų mažieji buvo už
blokuoti nuo televizijos 
kamerų, ir negavo tinkamo 
dėmesio. Saugumas, kaip vi
sad, žiūri savo interesų pir
moje vietoje. 

Senatorius Percy, pamatęs 
lietuvius, tuojau atskubėjo, 
kaip jis sakė: „turiu susitikti 
su mano draugais lietuviais". 

Svečiai pajudėjo tolyn, o pa
radas vis ėjo ir ėjo. Neužilgo 
pasirodė mūsų kandidatas Jo
nas Talandis. Jis sėdėjo atvi
roje mašinoje su anūke Ra
moną, pasipuošusia gražiais 
tautiniais drabužiais. Žmona 
Gražina tvarkė balionų dali
nimą vaikams ir suaugu
siems. Privažiavus Jonui ar
čiau, lietuviai jam sukėlė 
triukšmingas ovacijas. Pana
šaus dėmesio susilaukė vals
tijos atstovė iš Cicero, didelė 
lietuvių draugė Judy Baar To-
pinka. Entuziastingai buvo 
pasveikinti gražiai žygiuojan
tieji lietuviai šauliai. 

Nors lietuvių susitikimas su 
viceprezidentu buvo trumpas, 
bet esame tikri jog jis prisi
mins, kaip ir panašų susitiki
mą prieš ketverius metus Cle-
velande. Ten lietuvių grupė 
taip pat sutiko jį su „Sveiks 
valio", ir tą jis yra minėjęs ke
letą kartų, kai tik sutikdavo 
lietuvius. 

Reiktų sveikinti mūsų ma
žuosius lietuvaites ir lietu
viukus iš „Žiburėlio" mokyk
lėlės, kad jie taip gražiai ir 
kantr ia i a t s t o v a v o lietu
viams. Lemonto apylinkė gali 
džiaugtis, kad turi tokį gražų 
jaunimo prieauglį, kuris mie
lai prisideda prie lietuviškos 
veiklos. Tą patį reiktų pasa
kyti ir apie Lemonto šokių 
grupę „Spindulys" ir jų vado
vę Rasą Šoliūnaitę. 

Koresp. 
jajajg7gBTiTa;a7;g|Į:,:i;r.",.l-.;-.Biy.la.^._:ju,mi, 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chkmgo, t L 60629 

T * — 776-5162 
Kasdien 9—6 vai vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 S. Kedzfe Avenue 

Chicago, tL 90629 
TeL — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL, 
Š e š t a i 9 v. r. iki 1 vaL d. 

įazijos iyo,>,>4 Marijampolės Rygiškių Jono gi 
metų abiturientų laida savo suvažiavime Cle-
velande birželio 29-30 d. dr. J. ir B. Skrinskų 
namuose Ift kairės sėdi: Vytautas Pauljonia, 
kun. Juozas Vaiinys. Pranas Sakalas ir E. 
Šlekys; stovi Vyt* u**" Abraitis, J. Skardis. P. 

Simanauskas. dr. J. Skrinska ir Bronius Garkū-
nas. (Nuotraukoje nėra J. Ščiukaitės. S Skrins-
kaitės ir dr, A. Josiuko. Aprašyme ..Draugo" lie
pos 17 laidoje buvo praleista J. Skardžio 
pavardė). 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
(Ostrauskas) 

1000 Joris Blvd., Saite S64 
Oak Brook, IL 60521 
Tel. Ofs. 825-3157 
TeL Re*. S25-6582 

Valandos pagal susitarimą 


