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ŠIANDIENOS 
RŪPESČIAI 

Kristus, kalbėdamas apie 
Bažnyčią ir jos vaikus 
ištinkančius persekiojimus, 
yra pasakęs šiuos žodžius: 
„Atsiras netikrų mesijų ir 
pranašų. Jie darys stebuklin
gų ženklų, bandydami suve
džioti, jei tai būtų imanoma net 
išrinktuosius. Todėl būkite ap
dairūs. Aš jus is anksto dėl to 
visko įspėjau" (Mk i3 , 22 23). 

Sunkiais Bažnyčios isto
rijos momentais verta šiuos 
J ė z a u s žodž ius d a ž n a i 
apmąstyti kasdieninių gyveni
mo įvykių fone. Pabandykime 
šiuos žodžius prisimindami 
panagrinėti vieną kitą mūsų 
gyvenimo momento įvykį, 
ypač tuos, kurie daugiau įneša 
nerimo t.Kinčio lietuvio šir
din. 

Sakoma, kad bedieviška val
džia turi savo žinioje specialių 
skyrių sąmoningai dezinfor
macijai, gandams skleisti. Tuo 
didesnis Bažnyčios priešams 
džiaugsmas, kuo stambesnė, 
reikšmingesnė žuvelė užkliū
va ant jų dezinformacijos 
kabliuko. 

Tikinčioji Lietuva pergy
vena dėl suimtų kunigų, dėl 
pakartotino suėmimo vos 
kelias dienas laisvėje pabuvu
sio kun. Jono-Kastyčio Matu
lionio. RRT įgaliotinis Petras 
Anilionis mėgino įt ikinti 
Lietuvos kunigus ir vyskupus, 
kad dėl kun. J. K. Matulionio 
suėmimo yra kalti kunigai 
ekstremistai, pakurstė kun. J . 
K. Matulionį, o taip pat ir jis 
pats, pasakęs per daug smar
kius pamokslus. Tai netiesa! 
Ši dezinformacija plačiai sklei
džiama Lietuvoje. Iš tiesų, 
kun. J. K. Matulionis nei 
Vilniuje, nei Kybartuose 
pamokslų nesakė. Paskaitė 
grynai religinį savo eilėraštį, o 
jj sveikinusiems žmonėms 
tepasakė keletą sakinių. 
Kybartuose trumpai pasakė: 
..Jei žmonės mylėtų Dievą, tai 
lageriai būtų tušti". Baisu, kai 

kartą teko išgirsti žmogų, 
prakeikiantį savo Tėvynę: „Ta 
prakeikta Tarybų Sąjunga!" 
Šį iŠ konteksto išimtą sakinį 
P. Anilionis panaudojo patei
sinimui nežmoniško elgesio su 
invalidu kun. K. Matulioniu. 
Pati valdžios laikysena išduo
da, kad tiesa ne įgaliotinio 
pusėje, nes jokio naujo teismo 
suimtam kunigui nebuvo. 
Kun. J. K. Matulionis be papil
domo teismo išsiųstas atlikti 
bausmę, nuo kurios buvo 
amnestuotas. Tik šį kartą 
išsiųstas toliau, į patį Sibirą — 
Užbaikalėje, į Čitos sritį. 

Ne naujiena, kad bedievių 
kolaborantai uoliausius kuni
gus, bedievių vadinamus 
ekstremistais, mėgina apkal
tinti Bažnyčios vienybės ardy
mu, nesilaikymu bažnytinės 
drausmės, net ėjimu prieš 
vyskupus, ypač kai jie mėgina 
aukštesniuose bažnytiniuose 
postuose esančių dvasininkų 
dėmesį atkreipti į bedieviškos 
dezinformacijos klastą. Tačiau 
ar ne keista, kad dėl tos taria
mos Bažnyčios „vienybės" 
ima sielotis atvirai prieš tikėji
mą kovojąs ateizmo propa
gandistas B. Deksnys (Ateiz
mas, religija ir ideologinė 
kova, Vilnius, 1985, p. 103-
105)? Ne Bažnyčios naudai tas 
rūpestis. Kokios vienybės 
Bažnyčioje nori ateistai? 
Bažnyčios nelaimei ateistams 
pasisekė kai ką paveikti 
grasinimais ir pažadais, kad 
su jais bendradarbiautų. Kiti, 
uolesni, matydami persekio
jamą Bažnyčią ir niekinamą 
Dievą, bando gelbėti padėtį, 
paveikti kitus, kad nepasiduo
tų bedievių reikalavimams. Jie 
ir yra didžiausi ir „vienybės" 
ardytojai. Ir tada šaukia val
diški bedieviai: „Nėra vieny
bės!" Suprasdami tą „vieny
bę " nekaip vienybę su 
Kristumi, su šv. Tėvu, bet tik 
su tais, kurie yra supasavę ir 
paklusę saugumo diktatoj. 

(Bus daugiau) 

Popiežius Prancūzijoje 
Lyons . — Popiežius Jonas 

Paulius II šeštadienį pradėjo 
savo trečiąją apaštalinę kelio
nę Prancūzijoje. Jį pasitiko 
prez. Mitterrand, vyskupai, 
ministeriai ir minios žmonių. 
Jis laikė šv. Mišias Lyono 
miesto parke, kur dalyvavo 
maždaug 600,000 žmonių. 

Sekmadienį popiežius lankė 
ekumeninę bendruomenę 
Taize miestelyje ir stebėjo 
tikėjimo pareiškimą, kurį atli
ko 50,000 vaikų ir jaunimo. Po 
to grįžo į Lyoną ir dalyvavo 
lengvosios muzikos koncerte. 
Pirmadienį jis lankė Ars reli
ginę bendruomenę, kurioje su 
beveik 3,000 kunigų laikė 
pamaldas . Ten popiežius 
kalbėjo apie kunigus 2000 
metais, jų dalyvavimą uni
jose, politikoje ir api« tuos, 
kurie pritaria vedyboms. 

E k u m e n i n ė d iena 
Asyžiuje 

J i s pasmerkė terorizmą, 
išnaudojimą, žmonių grobimą 
ir kėlė religinių vertybių reikš
mę kiekvieno žmogaus gyveni
me, ypač, kad būtų sugrįžta 
prie žmoniškumo. Jis kvietė 
visus dalyvauti maldoje ir 
vigilijoje už taiką spalio 27 d. 
Italijos Asyžiaus vietovėje. 
Popiežius savo kalboje kvietė 
visus kariaujančius, teroris

tus ir sukilėlius visame 
pasaulyje padėti ginklus ir 
sustabdyti žudymus vienai 
dienai ir melstis už taiką 
Asyžiuje. Daugelio religijų 
vada i d a l y v a u s š i t a m e 
tarpreliginiame dvasiniame 
susikaupime. 

Popiežiaus kvietimą jau yra 
priėmę atvykti į Asyžių arki-
vysk. Robert Runcie iš Angli
jos, Dalai Lama, Ayatolos 
Khomeini atstovas iš Irano, 
kai kurie Afrikos vadai. 
Prancūzijoje popiežių lygi 
labai stipri policijos apsauga. 
Popiežiaus didžiausias rūpes
tis yra — statistikos duomenys 
rodo, jog 80% prancūzų save 
iaiko katalikais, tačiau tik 16% 
dalyvauja reguliariai Mišiose. 
Taip pat tie patys duomenys 
rodo. kad 79% prancūzų 
pasisako už šio popiežiaus 
veiklą. 

Prezidento pastabos 
Kongresui 

Popiežius Jonas Paulius II priglaudžia berniuką, kuris kalbėjo prancūzų vaikų vardu atidary
mo ceremonijose prieš pradedant celebruoti šv. Misiąs i.yono mieste, Prancūzijoje. 

Gaisras atominiame laive 

— Edward P e r k i n s yra 
nominuotas būti ambasa
doriumi Pietų Afrikoje. Tai 
būtų pirmas juodosios rasės 
žmogus atstovaująs JAV toje 
valstybėje. Jesse Jackson ragi
no jį atsisakyti to posto, nes jo 
nuomone tai būtų lyg „prašyti 
žydą būti pasiuntiniu tarp 
Hitlerio ir reakcionieriškos 
administracijos". 

VVashingtonas. — Sovietų 
Sąjunga šeštadienį pranešė 
Amerikai, kad penktadienį 
kilo gaisras sovietų povan
deniniame atominiame laive, 
kuris buvo Atlanto vande
nyne vieno tūkstančio mylių 
nuotolyje nuo New Yorko į 
rytų pusę. Trys laivo įgulos 
nariai žuvo. 

Tai pirmas kartas, kad 
Gorbačiovas pranešė šią žinią 
prezidentui dvi valandas prieš 
ją paskelbiant Maskvoje. 
Sovietų vadas užtikrino, kad 
nėra pavojaus atominiam 
sprogimui ir radioaktyvių 
dulkių prasiveržimui. 

Amerikos jūrų laivynas tuoj 
pasiuntė savo Navy P-3 stebė
ti sovietų laivo veiksmus. Tai 
yra atominis povandeninis 
laivas su 16 raketų, su 
branduoliniais ginklais, turįs 
du reaktorius, dvi garo turbi
nas, 18 torpedų. Tos rūšies 
laivas vadinamas Yankee 
klasės povandeniniu laivu. 
Tai seniausias sovietų jūrų 
laivyne laivas, kuris regulia
riai patruliuoja Atlante. Sovie
tai turi tokius 62 povandeni
nius milžinus laivus, iš kurių 
visada dešimt yra vandenyse. 
Toje vietoje Atlanto gylis yra 
1"),(MH) pėdų. 

Gorbačiovo p raneš imas 
nebuvo siųstas tiesiog prezi
dentui, bet pasakytas Ameri
kos diplomatui ir paprašyta, 
kad būtų pranešta mūsų prezi
dentui. Prezidentas tuoj atsa
kė Gorbačiovui , pasiūly
damas Amerikos pagalbą 
nelaimėje. Kaip žinome, prezi
dentas kritikavo sovietus už 
Černobylio nelaimingos žinios 
sulaikymą pasauliui. 

{vadas į Is landi ją 
Oficialūs pareigūnai Ameri-

Koje yra nustebę, kad sovietai 
pranešė šią žinią ir tai riša su 
Islandijoje būsimu viršūnių 
susitikimu. Gorbačiovas tame 
susitikime, manoma, pasiūlys 
tuoj baigti atominių ginklų 
bandymus, ko Amerika iki šiol 
nesutiko padaryti. Povandeni
niuose laivuose yra branduoli
nės ilgo nuotolio raketos ir 
laikomos strateginiais gink
lais Praeityje ir Amerika, ir 
Sovietų Sąjunga yra praradu
sios povandeninius laivus 
jūrose. 

Pagal traptautine teisę, 
kariški laivai, kaip ir šis. turi 
neliečiamybės teises, pranešė 
Valstybės departamentas, ir 
kitos valstybės negali jų 

paliesti, jei to neprašo to laivo 
kapitonas. 

Pirmadienį pranešta, kad 
šis povandeninis laivas jau 
nuskendo. Jame buvo paste
bėti nemaži sužalojimai. 

Amerika pasiruošusi 
kalbėtis 

Washing tonas . — Baltieji 
rūmai praneša, kad yra pasi
ruošė kalbėtis su tais grobi
kais, kurie laiko pagrobę 
amerikiečius Libane, bet be 
jokių sąlygų. Tegu pasirodo 
grobikai ir kalba viešai arba 
per jų pasirinktus žmones. 
Nežiūrint pagrobtųjų prašy
mo. Amerika turi žinoti su kuo 
kalbėtis, nes šiuo metu nežino
mi pagrobėjai. 

Beirute Vakarų žinių agen
tūros gavo padarytas televizi
jos juostas, kuriuose matyti du 
pagrobtieji ir prašo, kad 
Amerika darytų viską jiems 
išgelbėti, kaip kad darė ir 
Daniloffui. Tie pagrobtieji yra 
Terry Anderson ir David Ja-
oobsen. 

Kas y ra pagrobėjai 
Prez. Reagan į žurnalistų 

klausimus atsakė, kad šis 
pagrobimas negalima lyginti 
su Daniloffo areštu, nes čia 
buvo žinoma, kad Amerikos 
žurnalistas yra krašto val
džios sulaikytas ir su ja buvo 
derėtasi, bet su kuo kalbėtis 
Libane, nežiūrint, kad nebuvo 
nei dienos, kad nebūtų daromi 
įvairūs žygiai juos išlaisvinti. 
J ie suareštuoti ne vyriau
sybės, bet privačių asmenų 
grupės. Prezidentas mano. kad 
ta juosta buvo daryta pagro
bėjų panaudojant prievartą. 

Valstybės departamentas 
visada mėgina daryti kontak
tus tiesiog su grobikais arba jų 
pasiuntiniais arba ir su trečių
jų grupe ar valstybe. Bet 
pagrobėjai informuoja žinių 
agentūras laiškais, telefonu ar 
vaizdinėmis juostomis ir nero
do noro rasti tiesioginį ryšį. 
Amerika yra pasiruošusi 
kalbėtis. 

Washingtonas. — Prezi
dentas Reaganas įspėjo Atsto
vų rūmų narius, kad kai kurie 
ginklų kontrolės suvaržymai, 
už kuriuos jie balsavo, susilp
nins Amerikos poziciją pasi-
ta rimuose su Gorbačiovu 
Islandijoje. Prezidentas šį 
įspėjimą padarė savo savaiti-

nijos kongr. Vic Fazio sako: 
,,Mes išleidžiame bilijonus 
dolerių Europos ir Azijos 
apgynimui, o ką amerikiečiai 
už tai gauna?" 

De rybos Islandijoje 
Baltuosiuose rūmuose vy

rauja nuomonė, kad Islandi-
nėje radijo kalboje ir prašė abi joje su Gorbačiovu bus 

— I r a n a s paskelbė, kad 
suvaržo alyvos pirkimą, nes 
Irako bombardavimai palie
tė 4 alyvos rafinerijas. Bus 
galima pirkti į mėnesį tik 40 
litrų gazolino mažoms maši
noms ir 60 litrų didelėms maši
noms ir tik su kuponais. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Portsmoutho ir apylin 
kių g y v e n t o j a i New 
Hampshire valstijoje rodo 
nepasitenkinimą prieš numa

tytos atominės jėgainės staty
bą Seabrooko miestelyje. 

— Chicagos miesto meras 
Harold Wasnington pasirašė 
raštą, pagal kurį žydai, dirbą 
miesto įstaigose, galės savo 
didžiųjų švenčių metu, kaip 
Rosh Hashana ir Yom Kip-
pur. nedirbti, nes tai yra jų 
religinės šventės, tačiau jie 
turės tą laiką atidirbti kitu 
metu arba įskaityti į savo 
atostogas. 

— Kanada pasirašė naują 
sutartj su Sovietų Sąjunga 
parduoti 25 mil. tonų grūdų. 
Sovietų delegacija, vado
vaujama užs i en io min. 
Euduardo Shevardnadze, 
dalyvavo naujos sutarties 
pasirašyme Otavoje. Kanada 
parduoda grūdus dar Kinijai ir 
Indijai. Kaip žinome, sovietai 
atsisakė 3.5 mil. tonų kviečių 
iš Amerikos, nors tai buvo 
siūloma parduoti pigesne 
kaina, sukėlusią daug ginčų 
tarp valstybių. Valstybiniuo
se pietuose Shevardnadze 
pasakė, kad Islandijos pasi
tarimuose ginklų kontrolės 
diskusijos eis pirmuoju 
punktu. Ten busią diskutuoja
ma ir Afganistano reikalai. 

Estų dainų 
šventė 

Heidelbergas. Heidelber
go. Vakarų Vokietijoje, buvo 
surengta didinga išeivijos estų 
dainų šventė, kurios progra
mą atliko daugiau negu penki 
šimtai dainininkų iš įvairių 
Europos kraštų. Klausytojų 
buvo arti dviejų tūkstančių, 
kurių tarpe buvo daug vokie
čių ir kitų Heidelberge 
gyvenančių kitataučių. Dainų 
šventės proga į Heidelbergą 
suvažiavę estai surengė mies
to gatvėmis laisvės demonst
raciją, kuria atkreipė visuome
nės dėmesį į Estijos ir kitų 
dviejų Pabaltijo kraštų — Iat-
vijos ir Lietuvos, okupaciją. 
Dainų švente ir demonstra
ciją plačiai aprašė vokiečių 
spauda. Antrojo pasaulinio 
karo pabaigoje, prieš sovie
tam užimant Estiją, apie 
šimtas tūkstančių estų pasi
traukė j Vakarus. 

partijas bendradarbiauti, o 
amerikiečių v i suomenę 
pasipriešinti tiems kongres-
menams, kurie žaidžia tautos 
saugumo reikaluose. Reikia 
vengti to, kad sovietai negalė
tų pasiekti savo tikslų kitu 
būdu, ko jie negali pasiekti 
prie derybų stalo. 

Kas kenkia 
deryboms 

Demokratų kontroliuojami 
Atstovų rūmai priėmė įstaty
mo projektą, pagal kurį 562 
mil. dol. būtų galima išleisti 
sekančiuose fiskaliniuose 
metuose, kurie prasidėjo spalio 
1 d. ir šiame projekte yra tie 
suvaržymai, kuriuos prezi
dentas mini. Atstovų rūmai 
balsavo už priešraketinių 
atominių ginklų bandymo 
moratoriumą ir už cheminių 
ginklų gamybos sustabdymą. 
Visa tai gali pakenkti būsimo
se derybose su sovietais. Šios 
prezidento pastabos yra suriš
tos su viršūnių konferencija 
spalio 11 ir 12 dienomis Islan
dijoje. 

Valstybės sekr. George 
Shultz, kalbėdamas apie Pie
tų Afrikos sankcijų patvirtini
mą, pasakė, kad visa tai labai 
silpnina prezidento poziciją 
prieš sovietus Islandijos 
pasitarimuose. Ir pats prezi
dentas sako: „Kad pasitari
mai būtų pasisekę, Amerikos 
prezidentas turi būti realistas 
ir stiprus, nes jis kalba visų 
žmonių ir viso krašto vardu. 
Praeityje tai buvo viena 
stipriausių ir garbingiausių 
tradicijų. Jei einama prie 
tautinio saugumo reikalų, poli
tikai nėra vietos'. Primin
damas tą Atstovų rūmų įstaty
mo projektą, jau nubalsuotą, 
Reaganas pasakė, kad jis 
negalįs vesti derybų su sovie
tais surištomis rankomis. 

Kodėl sovietai 
t a r ias i 

Jis taip pat kritikavo Atsto
vų rūmų nutarimą sumažinti 
lėšas apsigynimo reikalams. 
Rag ino , k a d ta i būtų 
persvarstyta. ,,Mes tikime, 
kad penkerių mett: karinių 
jėgų stiprinimas yra pagrin
dinis faktorius, kuris atvedė 
sovietus prie derybų stalo", 
sakė Reaganas. 

Iš d e m o k r a t ų p u s ė s 
pasisakoma, kad kongres-
menai yra už prezidentą, kai 
jis ves derybas su sovietais, 
tačiau kai jis sugrįš iš pasi
tarimų, kai kurie naminiai 
reikalai turėsią būti pergalvo
ti, o ypač nedarbas, prekybos 
nesubalansavimas ir federali
nio deficito sumažinimas, 
nežiūrint naujos paskolos 
Filipinams. Ta proga Kalifor-

— Pasaul inis bankas pa
lengvin tomis są lygomis 
suteiks paskolas neturtin
giems kraštams. 

— Formozos vyriausybė 
sumažino importo mokesčius, 
kad padidintų prekyba su 
užsienio kraštais. 

— Lenkijos vyriausybė pra
nešė, kad Lech Walesos sudary
ta septynių asmenų taryba iš 
buvusių Solidarumo pagrin
dinių vadų yra neteisėta ir rizi
kuoja už savo veiklą kalėjimu. 

susiprasta, kas ves į formalų 
susitarimą, kuris bus vėliau 
pasirašytas Amerikoje. Disku
sijose bus tikrai kalbama apie 
ginklų kontrolę, žmogiškąsias 
teises ir jų nesilaikymą ir apie 
regionalines dar neišrištas 
problemas. Iš vienos pusės bus 
siekiama rimto susitarimo ir 
progreso su sovietais plačia 
prasme, o iš kitos — bus 
parodyta, kad Amerika neišsi
žada savo principų bei pagrin
dinių interesų vien tik todėl, 
kad pasirašytų dar vieną 
sutartį. Tegu sovietai neturi 
iliuzijų, kad bus pritarta jų 
geopolitinėms intencijoms, 
kalbėjo prezidentas. Buvusieji 
pasitarimai su Maskva buvu
sios tik nerealios kalbos ir 
pranašavimai baigti šaltąjį 
karą. 
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apie vieny-

..Ir tada, kai sovietai pada
rė invaziją į Afganistaną. 
Washingtonas buvo pritrenk
tas ir tuo metu visa politika jų 
atžvilgiu buvo suparalyžuo-
ta". kalba šiuo metu Reaga
nas. Priminęs Amerikos žur
nalisto Daniloffo neteisingą 
suėmimą Maskvoje, prezi
dentas kalbėjo, kad sovietų ėji
mai nebuvo joks siurprizas ir 
..mes žinojome, ką mes turi
me daryti. Mes norėjom Dani-
loffą išlaisvinti be jokių 
specialių pažadų. Mes aiškiai 
pasakėme, kas laukia jų už jų 
veiksmus. Mes buvome tiesūs 
ir stiprūs". 

Po Daniloffo išleidimo, 
Amerika tik tada išleido 
a p k a l t i n t ą šn ip inė j imu 
Gennadi Zakarovą atgal į 
Maskvą, o Maskva išleido disi
dentus Yuri Orlovą ir jo 
žmoną Iriną Valitovą. kurie 
jau atvyko j Ameriką. 

Kokioje atmosferoje vyks šį 
savaitgali pokalbiai Islandi
joje patirsime vėliau. 

KALENDORIUS 
Spalio 7 d.: Augustas. 

f,aurencija. Butrimas. Eivenė. 
Spalio 8 d.: Simeonas. Repa-

nata. Daugas. Galva. 

ORAS 
Saulė teka 6:52. leidžiasi 
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KOKAINISTO STAIGI MIRTIS 
Jei nori staigiai mirti, kokai-
nizuokis! Bet daug geriau pa
sielgsi, jei tokiam norui ne-
užleisi vietos savo nusiteiki
muose! 

Mediciniškas raginimas 

Dabar kokainas (cocaine) yra 
dažniausiai malonumas (recrea-
tional) naudojamas narkotikas. 
Anksčiau, kada jo lapai buvo 
naudojami tik indėnų religinėms 
ceremonijoms, buvo manyta, kad 
kokainas nėra kenksmingas. 
Dabar jau žinoma, kad taip nėra. 
Kokainas yra mirtį nešantis 
chemikalas. Jis gali sukelti ir 
staigią ir lėtai ateinančią mirtį. 

Nuo senų laikų kokainas buvo 
naudojamas uostant ar į veną jį 
leidžiant. Dabar pakito jo varto
jimas. Buvęs neveiklioje formoje, 
dabar kokainas rūkomas labai 
stiprioje jo veikimo formoje — 
„crack" ar „freebase" pavidalais. 
Kai seniau įprasti į kokaino 
vartojimą reikėdavo jį vartoti 
penketą metų, dabar jo vergu 
tampama per keletą savaičių. 

Kar tą įpra tęs į kokaino 
vartojimą žmogus viską darys, 
kad gautų pinigų jo įsigijimui. 
Dabar Chicagoje kokainistai 
nužudė šeimoje keturis asmenis, 
norėdami tą šeimą apvogti, nes 
jau heturėjo nei kokaino, nei 
pinigų. Taip j ie prisipažino 
policijai. 

Kokainistą jaunuolį pažinsi iš 
krūtinėje skausmų, nuomarinių 
traukulių nuolat besitęsiančių, iš 
pulso nereguliarumo bei staiga 
sustojusios mušti širdies. Jau ži
nomi atsitikimai, kai stipriausias 
atletas staiga miršta. Tokie atsi
tikimai atkreipė visų amerikiečių 
dėmesį į koka ino gausų 
vartojimą. Net prezidentas 
Reaganas pradėjo stiprią kovą su 
didžiausiu amerikiečių priešu — 
kokainizmu. 

Kokainas y ra mi r t inas 
c h e m i k a l a s 

Kokaino naudojimas turi labai 
ilgą istoriją. Tik dabar kokainiza-
vimasis tapo modernaus 
amerikiečio stovio simboliu. Iš 
besikokanizuojančių galingųjų ir 
visuomenėje iškiliųjų tarpo 1980 
meta i s kokaino var toj imas 
paplito po visas vietoves, nes tapo 
lengvai visur gaunamas. 

Šiame krašte nelegalių pajamų 
iš kokaino gaunama daugiau 
negu už visus kitus narkotikus. 
Apskaičiuota, kad šio krašto gat
vėse kokainą pardavinėjant 1981 
metais yra gauta trisdešimt bili
jonų dolerių. 

Kokaino giltinė kerta iš kairės 
ir dešinės. Šio krašto narkotikų 
tyrimo įstaiga 1977 pranešė 111 
mirimų dėl kokaino. Kokainas 
gali numarinti žmogų ir lengvai 
įtrauktas per nosį, nors žmonės 
klaidingai mano, kad kokaino 
žižiavojimas nėra kenksmingas. 

1976 metais dėl kokaino ga
vimo buvo įvykdyta keturiasde
šimt žmogžudysčių Floridos Dade 
apskrityje. 1980 tų žmogžudysčių 
jau buvo 135. Toje apskrityje 
1984 m. nuo kokaino žuvo 60 
asmenų. 

1986 metų vasarą nuo kokaino 
žuvo du šiame krašte labiausiai 
pasižymėję sportininkai. Jie mirė 
jų širdims staiga paliovus plakti. 
Kai jie buvo kokaino paėmę. Iki 
.šiol nekreipdami dėmesio j kokai
no vartojimą, amerikiečiai atsi
peikėjo kai taip dramatiškai suži
nojo apie kokaino mirtiną žalą. 

Kokaino var to j imo istorija 

Kokainas yra chemikalas (alka
loidas) gaunamas iš augalo 
Erythroxylon coca. J i s gausiai 
auga Andų kalnuose. Jo lapus, 
sumaišytus su kalkėmis, indėnai 
Peru vietovėje kramtė jau šešta
me šimtmetyje. Kokaino lapai 

buvo svarbi dalis inkų religijoje. 
Buvo manoma, kad kokainas yra 
dovana gaunama iš Saulės dievo 
karališko sūnaus (Manco Cepac). 

Keliautojai coca medžio lapus 
atvežė Europon. 1860 Niemann iš 
tų lapų i šskyrė a lka laoidų 
kokainą. 1883 Vokietijoje ka
r iuomenės gydytojas Ashen-
brandt pradėjo duoti kokainą 
Bavar i jos k a r e i v i a m s ir 
pastebėjo, kad tas narkotikas 
p r a š a l i n a nuovargį . Vienos 
miesto neurologas S igmund 
Freud 1884 m. pats savimi 
tyrinėjo kokainą palengvinimui 
nusiminimo — depresijos ir ėmė 
džiaugtis dėl jo gydomųjų savy
bių. Liepos mėn. 1884 m. jis 
patarė kokainą naudoti septy
neriopai: 1. kaip pagyvintoją (sti-
mulant); 2. skrandžio ne virški
nimo atvejais; 3. labai stipriai 
kūnui sumenkus — svorio nu
stojus (cachexia); 4. alkoholizmo 
ir narkomanijos gydymui; 5. gy
dant astmą; 6. lytinio instinkto 
pakėlimui (aphrodisiac); 7. kaip 
vietinį apmarintoją — anestetiką. 

Iš visų šešių to žymaus gydyto
jo patarimų tik viens — sep
tintasis buvo priimtas modernios 
medicinos. 1884 m. Freudo ar
timas draugas Kari Koller pir
mas ėmė vartoti kokainą kaip 
vietinį anestetiką akių operaci
joms. Tuo būdu kokaino varto
j imas buvo legalizuotas. J is 
nebuvo legalus kai Freudas jj 
gausiai naudojo, per ilgus metus 
rašydamas apie savo garsius 
psichiatrijos darbus. 

Devyniolikto šimtmečio Korsi
kos chemikas Angelo Mariani su
maišė coca medžio lapus su vynu 
ir tapo sėkmingiausiu pasaulyje 
pradininku coca vyno — jis jį 
pavadino Vin Mariani. 

Ar i s tokra to Ar thu r Con^n 
Doylės garsus literatūrinis detek
tyvas Sherlock Holmes lais
valaikio praleidimui susileido 
kokainą. 

Taip pat yra labai gyva kokaino 
vartojimo istorija Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. 1S84 m. 
Wil l iam Stevvard Hals ted , 
laikomas modernios chirurgijos 
tėvu, pi rmas pavartojo kokainą 
vietiniam nervo apmarinimui. 
Nelaime, kad jis pats tapo didžiu 
kokaino adiktu. 

Vienu kar tu buvo manoma, kad 
kokainas gali pagydyti džiovą. 
1885 m. Robert Louis Stevenson 
per tris dienas parašė apysaką. 
„D. Jekyll and Mr. Hyde'" tuo 
laiku, k a i jis kokainu buvo 
gydomas sanatorijoje nuo džiovos. 

1886 m. iš Atlantos John Pem-
berton paleido rinkon eleksirą. 
turintį kokaino iš coca lapų ir 
kafeiną iš Afrikos kola riešutų — 
ir atsakančiai pavadino tą mišinį 
,.Coca-Cola". Netrukus Coca-Cola 
skyst is tapo popul ia r i aus iu 
gėrimu visoje Amerikoje. Tik 
1906 m. Coca-Cola kompanija 
sutiko naudot i coca medžio 
lapus, iš kurių buvo išimtas 
kokainas savo skysčio gamyboje. 

Pagaliau atėjo laikas kokainą 
sukontroliuoti: jo vartojimas įsta
tymu (Harrison Narcotics Act> 
griežtai apribojamas. Jis laiko
mas narkot iku ir labai pa
vojingu vaistu. Už jo vartojimą 
lygiai ta ip baudžiama, kaip už 
nelegalų vartojimą opiumo, mor
fino ir heroino. 

I švada . Kol žmonės reikiamai 
apsišviečia. jie gerokai paklai-
džioja ilgais mediciniškais šun
keliais. Taboka irgi pradžioje 
buvo laikoma vaistu nuo daugelio 
ligų — net pusėje puslapio netilpo 
tų ligų pavadinimai. Dabar nuo 
vėžio žmonės gydosi neveikliais 
vaistais, nepaisydami specialistų 
perspėjimų. Panašius takus mynė 
ir kokainas, kol pagaliau savo 
vietą rado: dabar jis naudojamas 
viet inėje anestezijoje. O 

iti\\l. s*>suo Ona Ankienė Alvudo 
p a / m o n v j e Lietuvio sodyboje 
nuota ik ingai perduoda savo patir
tį r y d a n t alkoholikus j iems skir-
toiv l igoninėje. 

Nuot'r. M. N a g i o 

gainiui ligonis da r d a u g i a u 
nukenč ia . Ypač v e n g t i n i 
adrenalino ir kortisono turintiej i 
purškalai. 

Tų vaistų be recepto negausite. 
Jei kam negalima būtų pasiekti 
savas gydytojas, t iems Lietuvio 
sodybos ambulatorija mielai pa
sitarnaus — tų vaistu joje jie tokie 
gaus. 

Aišku, nuo rudeninės alergijos 
kentėsime, jei tokios negerovės 
pagrindus išrausime — žoles (rag-
vveeds) sunaikinsime. Lietuvoje 
retenybė buvo tokia alergija, nes 
ten nušienaudavo ne t ik pievas, 
bet ir papieves bei ežes. Todėl ten 
žiedadulkių ore mažai būdavo. 

Chicagoje pro langus lipa tos 
piktžolės Niekas jų čia nenai
kina. Už tai jų pilnos pakelės, 
pilni tušti plotai, pilni t a k a i bei 
greitkelių pakraščiai. Jos ir sirg% 
dina jautruolius. 

Ligoninės skaičiuoja žieda
dulkių kiekį ore. Gydytojai duoda 
vaistus sergantiems, bet niekas 
<joks burmistras iki šiol) nesi
rūpina lengvai s u n a i k i n a m a s 
piktžoles sutvarkyti . Gyventojai 
patys irgi yra neveiklūs tuo 
reikalu: ta i ne jų re ikalas , sako 

Kn^hion Parko Namų savininkų 
>:• m^n.i-. ligonių lankymo grupės 
tu*r\- Viktoras C.aleokas Alvudo 
Į,;I ' na -nvie Lietuvio sodyboje 
p.i-» ik"i.i apie suvo darbą. 

N'iuitr. M. Nagio 

nemediciniškasjo vartojimas yra 
griežtai draudžiamas šio krašto 
įstatymais, nes jis yra labai pa
vojingas narkotikas; staigiai mir
ti gali net sveikiausias jo varto
tojas, jo širdžiai staiga nustojus 
plakti. Daugiau "apie tai kitą 
kartą. 

Pasiskaityti . ,.IM Internal Me-
dicine for the Specialist". Vol. 7. 
No. 9 (September 1986). 

KAI PASIKARTI NENORI -
KAS TADA DARYTI? 

Klausimas. Nosis teka — tuzi
nus nosinių sunaudoju. Akys 
kelio nemato ir jų kampai niežti 
pas iu tus ia i . Per čiaudėjimą 
negaliu darbo dirbti. Dar čia 
šniokščiant is a lsavimas 
prisideda. Imu nuo šienligės anti-
histaminus — jie mane migdo, o 
reikia man darbas dirbti. Kur 
man dėtis? Kartis dar nenoriu — 
kas man daryti? 

Atsakymas . Kam čia kartis 
dėl niekų: neik laukan — ten 
Tamstos nosies alergijos 
palaikytoju dabar gyvas knibždy-
nas. Mat. Chicaga yra pilna 
piktžolių <ragweeds). Jų žiedadul
kės pripildo rudenio orą. Jaut-
ruoliai toms žiedadulkėms ima 
sirgti Tamstos aprašytu būdu. 
Tai rudeninis kataras (autumnal 
catarrh). Kitas tos negerovės var
das yra alerginis rinitas (allergic 
rhinitis). Populiariausias tos ligos 
vardas yra šieno šiltinė (hay 
fever). nors ta liga nieko bendro 
su šienu neturi. 

Tokios formos alergija yra se
zoninė. Pavasariais iki vasaros 
pradžios tokie kenčia nuo medžių 
žiedadulkių, vasarą — nuo 
motiejukų ir kitų žolių žieda
dulkių, rudenį — nuo minėtų 
piktžolių 'ragvveed'. Kai kurie 
j^utruoliai taip kankinas, kad ne
tenka noro gyventi. 

Gydymasis yra simptomatinis, 
padeda Ornade kapsulės, imamos 
kas 12 valandų po vieną. Jos 
perkamos su receptu Kaina už 
šimtą (generic) — apie dešimt 
dolerių. Naujesni vaistai 
Seldane. 60 mg tabletės. Jų 

onUtf kainuoja per 50 dolerių, 
imami po vieną tabletę du kartus 
i diena. Sunkesniais atvejais 
naudotini į no.-;j purškimui 
vaistai: Na.-alcrom. Su instru
mentu purškimui kainuoja apie 
12 dol. 

Su į nosį purškalais reikia būti 
atsargiems: geriau jų visai nevar
toti, jei nėra būtino reikalo. Nors 
jie laikinai labai padeda, bet ii-

sve ik ie j i , o s e r g a n t i e j i — 
nepajėgia. Žmonės tu r i reika
lauti , kad jų vietovės aldermanai 
tvarkytų tas piktžoles. Tai plo
nais lapeliais žalių žolių krūmai 
— jų pilna apie mus. 

Aišku, kad per visus metus kur 
nors žydi koks augalas , kurio-
ž iedadulkėms a t s i r a n d a jaut 
ruolių. Bet tai bus, palyginti, 
negausus jų kiekis. Kai Chicago
je tos žolės viešpataute viešpa
tauja, jos pajėgia labai kankinti 
jautruolius. Tik pirmoji šalna pa
na ik ina tokios ligos šaltinį. 

Nepamiršt ina, kad 20 milijonų 
amerikiečių serga alergija. Pusė 
jų y ra jaut rūs žiedadulkėms. Kita 
pusė j au t rū s namų dulkėms, 
v a b z d ž i a m s , k a t ė m s , balan
džiams, triušiams, vaistams, pelė
siams, maistui, plunksnoms ir b e 
veik kiekvienam ki tam daiktui. 

Tamsta i irgi reikia atkreipti 
dėmesį į galimą įsijautrinimą 
šalia žiedadulkių, dar ir kitiems 
dalykams, ypač plunksnoms, jei 
miegi an t pūkinės pagalvės. Pas 
gydytoją i š s i t i r k , kok ioms 
medžiagoms esi jautri . Tada daug 
t iks l iau galėsi tvarkyt is su sava 
negale. 

MŪSŲ DIENOS KALNŲ 
PAPĖDĖJE 

E V E L I N A M A S I O K I E N Ė 

Nugara. 
Skaudanti nugara. Nors ir ne 

mano. Viskas sustoja — reikia 
ieškoti, kas daryti. 

Naujų Metų pradžioje, a išku, 
tikėjomės gerų metų. Bet vėl iau 
nea t rodė , kad m ū s ų v i l t y s 
išsipildys. Štai kas atsi t iko: pa
aiškėjo, kad mano Broniui labai 
skauda nugara. Tikėjomės, kad 
gal praeis. Nepraėjo. Vis blogėjo. 
Kol buvo padarytos rentgeno nuo
traukos, kol mūsų gydytojas ir 
specialistas nustatė, kas atsit iko, 
kur į la iką a e b u v o p a r i n k t i 
vaistai, kur ie gydytų ir padėtų 
nuslopinti skausmą. 

Dienos metu dar nebuvo ta ip 
blogai, bet naktys — klaikios. 
Nesibaigiančios naktys. Papras t i 
va i s ta i , š i l d a m a s — n i e k a s 
nepadeda. ~Ta;p ir praleidome 
nakteles — virtuvėje. Sėdim prie 
stalo, šnekamės i r ž iūr ime į 
laikrodį, kaip nepaprasta i lėtai 
slenka minutės. Dažniausiai apie 
pi rmą va landą l i g o n i s j a u 
nebegalėjo miegoti. Šiaip ne taip 
sulaukiam pusės an t ros , pamažu 
ateina be 10 minučių an t r a va
landa, vėžlio žingsniu a ts lenka 
penkios minutės po antros. . Su
laukus ryto — smagu, kad dar 
viena naktis praėjo, gal rytoj bus 
geriau. 

Besikalbėdami p r i s i m i n ė m 
kaimynų ir draugų atsiliepimą, 
kai manęs kas paklausdavo, kur 
yra mano vyras. Atsakydavau: 
„Jis vargsta su nuga. . ." Tuoj pat 
išgirsdavau: „O, t a i ir a š gi 
turėjau vargo! Tai buvo nelaimė!" 

Vienas mūsų aukš to ka imynas 
iš ryto rengėsi, ir jo dešinės kojos 
didysis pirštas įs t r igo kelnių 
apačioje. Ką gi, re ik ia išvaduoti! 
Pas i lenkė ir, s a k o , a k y s e 
pasimatė tūkstančiai žvaigždžių. 
Reikėjo palaukti ke l is mėnesius, 
kol padėtis pagerėjo. Gi jo žmona 
prieš trejus metus plovė indus 
vir tuvėje, buvo t r u p u t į 
pasilenkusi ir tuo momentu labai 
galingai nusičiaudė! Toks baisus 
skausmas ją apėmė, kad kitos 
išeities nebuvo, t ik kuo greičiau 
vežti į ligoninę. Dar i r šiandien ji 
dėvi specialų, labai kietą diržą. 

Paaiškėjo, k a d B r o n i a u s 
nugaroje nieko labai blogo nėra, 
tik susidėvėjęs slenkstelis . Šiuo 
metu nukentėjęs nuo išplitusio 
uždegimo, prispaudė kojos nervą. 
Kol uždegimas nepraeis — nepa
gerės, bet buvo vilčių, kad galima 
bus apsieiti be operacijos. 

Kita miisų Kaimynė dirba įstai
goje, kur viena iš jos pareigų yra 
išduoti ir priimti prožektorius 
skaidrėm rodyt i . P a s a k o j o , 
grąžino žmonės tokį skolintą 
aparatą, padėjo an t šone esančio 
staliuko. J i , nekeisdama vietos 
savo kėdėje, pusiau pasisuko ir 
bandė pakelti prožektorių. Ir grei
tai padėjo atgal, vos nenumetė 
ant žemes. Nugarą pradėjo de
ginti stiprūs skausmai. Netoliese 
esantys bendradarbiai pa ta rė jai 
pabandyti pajudėti ir pažiūrėt i . 
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kaip einasi nugarai . Bandė stoti 
ir suprato, kad dešinės kojos 
„ka ip ir nė ra" , neveikia. O 
blogiausiai buvo, kai reikėjo lip
t i j automobilį. J i ilgai vargo, 
nors, atrodo, t ik r aumuo buvo 
patemptas . 

Ki t a s kaimynas , ilgai kentėjęs 
nuo nugaros skausmų, pagaliau 
pasidavė ir neseniai pergyveno 
operaci ją . P u i k i a i pa s i s ekė . 
Dabar laimingas ir vis siunčia 
mano ligoniui linkėjimus. 

Kiti kaimynai pasakojo juo-
k i n g e s n i ų įvyk ių . Vienos 
pažįstamos giminė nešėsi namo 
kel ias lentas . Netokios j a u ilgos, 
kiek storokos i r gana sunkios. 
Vienoje vietoje buvo slidu, koja 
pas lydo , bet j i s j ok iu būdu 
nenorėjo numesti nešamų lentų. 
Pasisekė, nenumetė , "bet l aba i ' 
„pa t raukė" nugarą. Teko savaite 
praleist i ligoninėje. 

Kita miela pažįstama labai ste
bėdamasi pasakojo, kad ji tik 
sėdėjusi an t žemos kėdės ir iš 
krepšio imdama dėjo poromis ir 
lanks tė išskalbtas kojines. Daug 
kar tų lenkėsi, viskas tvaroje, o 
vieną ka r t ą — pasirodė lyg kas 
peiliu nuvėrė... Tris dienas vargo, 
kol pagal iau pradėjo lengviau 
judėti . 

Ki tas žmogus, sužinojęs, kodėl 
B r o n i a u s n i e k u r n e m a t y t i , 
patarė ateityje atsargiau gyventi. 
Pavyzdžiui — niekad neplauti au
tomobilio! Klausė, ar aš pa
stebėjau, kad jo automobilis 
niekad neplaunamas. Norėdama 
būti mandagi , a t sak iau , kad 
nepastebėjau. Tai va, sako, kai 
paskutinį kartą valė 'savo susi
siekimo priemonę, bandė kažkur 
šoną išvalyti, pasilenkė, pasisuko 
ir... praleido kiek laiko ligoninėje. 
Sako, tegu geriau bus nešvari 
mašina. (Buvo kiek į tart ina, kad 
tai t ik geras pasiteisinmas). 

Mūsų dienos ėjo gana lėtai. 
Pamažu ligonis galėjo pradėti 
vaikščioti. Taip, kaip specialistai 
sakė, „po kiek laiko skausmas 
p r ae i s , didysis kojos p i r š t a s 
pradės vėl eiti savo pareigas", 
pasisaugojant galima buvo grįžti 
į įprastą gyvenimo tvarką. 

Pabaigai vieno buvusio bendra
darbio nuotykį su nugara. Turėjo 
žmogus namą. Kai l ietus atei
davo, pradėdavo varvė t i pro 
namo stogą. Kai nelyja — ne
varva, o kai lyja — negi tada 
t a i sys i ? P a g a l i a u , sus i r adęs 
reikiamus įrankius ir medžiagas, 
užsilipo an t stogo ir ėmėsi darbu. 

DR. LINAS A. SHMIY3 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

263* W. 71st Street 
Priima trečiad nuo 2 iki S v.v. 
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. ŽIBUTE 7APARACKAS 
BU. PAUL KNEPPER 

A K I U LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E*»t Superior. Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Te l . - 337-1285 

Gerai sekėsi. Tik kažkaip neiai-
ingai priėjo per arti prie krašto 
ir... pasijuto skrendąs ore. Tą 
ak imi rką atsiminė, kad t i k 
užvakar pasodino šioje namo 
pusėje nauju tė l i , ypa t ingą 
krūmą. A, kad tik kaip nors 
nesulaužius to krūmo! Pasisekė. 
Nesulaužė. Nukrito an t šali
gatvio, sulaužė ranką, susimušė 
šoną ir sužalojo nugarą. Bet krū
mui — nieko neatsitiko! 

Akmuo, mestas į gilią upę, 
dingsta be triukšmo. Žmogus, 
kuris pyksta dėl įžeidimo, yra ne 
kaip toji upė, o kaip bala. 

K. Noetzel 
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Kaip Bronys Raila 

KALBA Į LIETUVĄ 
J a u ne vieną kar tą esame 

rašė, kad okupuotosios Lietu
vos lietuviai (jų pogrindžio 
spaudos ir pasakojimų duome
nimis) didžiausiais išeivijos 
savo kraštui at l iktais darbais 
laiko 37 tomų Lietuvių enciklo
pedijos išleidimą ir kasdieni
nę informaciją Lietuvai radijo 
bangomis. Išeivijos politiniai 
žygiai Lietuvos laisvinimo 
reikalu esą mažai tejaučiami, 
o kartais ir nejaučiami, nors 
tai nereiškia, kad ir jų nereik
tu teigiamai vertinti . 

Taigi, labai svarbu pateikti 
tautai , kuri neturi žmoniškos 
informacijos, gerą šios srities 
..kasdieninę duoną". J ą patei
kia Amerikos Balso, Laisvės 
— Laisvosios Europos ir 
Vatikano radijo stotys. Kad ir 
ne lietuvių jos išlaikomos, į 
savo žinių paruošimo kolekty-
v u s y r a s u t r a u k u s i o s 
pakankamai gerus intelektua
lus bei pranešėjus,-jas. Vienas 
iš tokių radijo darbuotojų — 
'alkininkų yra Bronys Raila, 
nuo 1974 m. kalbąs į Lietuvą 
.. l a i s v ė s " — „Laisvosios 
Kuropos" radijo bangomis . 
Tai ne eilinis žurnal is tas , bet 
specialus radijo žurnal is tas , 
rašytojas (beletristas, poetas), 
daugelio knygų bei straipsnių 
autorius. Puikus publicistas, 
kokių daugiau kaip ir netu
rime. 

Bet radijo darbuotojo darbų 
likimas d a r nedėkingesnis 
kaip Įurnalisto. Jų amžius 
neTr£aS*^$fcrs poveikiai ilges
nis. Radyo darbuotojų kalbų 
nelieka nė la ikrašč ių komplek
tuose. Todėl daugelio laikraš
tininkų bei radijo darbuotojų 
vardus mes jau esame primir
šę, nebent jie Enciklopedijoje 
būtų įrašyti kitu būdu, dėl kurių 

kitų savo nuopelnų būtų į ją 
patekę. 

* * * 

Bet Br. Rai la visais požiū
riais išimtis. J o gausūs ir išsa
mūs žurnalistiniai raš inia i 
įvairiomis temomis, parašyt i 
pradedant 1960 m., buvo 
p a t i e s a u t o r i a u s s u r i n k t i , 
perredaguoti ir išleisti trylika 
knygų. Paskut inės jų t rys 
(„Vaivos rykštė" , „Kitokios 
Lietuvos i lgesys" ir paskut inė 
„Tave mylėti tegal ima iš 
tolo") skirtos jo radijo žurna
listikai a rba „prakalbos į 
Lietuvą". Jose paskelbta iš 
viso 316 jo kalbų, kurių 
t i k s l a s , p a s a k jo p a t i e s 
žodžių, padėti t au ta i nelaisvė
je gintis: „Nuo Kremliui ir 
Maskvai ištikimų mūsų komu
nistų politinės ir dvasinės 
okupacijos, 2. nuo Lietuvos 
valstybinės ir t au t inės praei
ties klastojimų, 3 nuo melo 
potvynių, sovietizacijos, 4. nuo 
taut inės a tmint ies i r tautos 
idealų naikinimo" ir kt. (jo 
pokalbis „Dirvoj"). Br. Rai la 
ryžosi „atnaujinti sa i tus su 
senaisiais radijo klausytojais 
Lietuvoje. Dar labiau — staty
ti dvasinį tiltą su naujaisiais 
ir jaunais ia is , kurie j au atėjo 
tautos dabar t in ir kurie lems 
jos ateitį" (Vaivos rykštė, 13 
psl.). 

Prakalbų Lietuvai temos 
labai įvairios. J i s pristato 
Lietuvai mūsų išeiviją ir jos 
d a r b u s : l i t e r a t ū r ą , meną , 
veikalus, svarbesnius rengi
nius, suvažiavimus. Recenzuo
ja išleistas k n y g a s ir pateikia 
jų svarbesnes mint is , veda 
pokalbius su žymesniaisiais 
išeivijos kul tūr ininkais , rašy
tojais ir pan. Politinėje srityje 
— iškelia komunis t inės siste
mos neigiamas puses, kelia 
Lietuvos laisvės bylos bei 
nepriklausomybės reikalus. 

Bronys Raila ne tiktai geras 
žurnalistas, bet ir puikus 
kalbėtojas. Bet norint kalbėti į 
Lietuvą, reikia gerai pažinti 
jos d a b a r t i n į g y v e n i m ą . 
Norint polemizuoti su dabar
tinės Lietuvos vadeivomis bei 
rašeivomis, reikia žinoti, ką jie 
daro ir kaip jie Maskvos įsaky

mus vykdo. Š iam reikalui 
reikalingas didelis žinių apie 
okupuotąją Lietuvą sutelki
mas bei sur ink imas . Kaip 
žinoma, nei mūsų veiksniai , 
nei kuri nors politinė par t i ja 
ar visuomeninė organizaci ja 
nėra įsteigusi institucijos, kuri 
sektų dabar t inės Lietuvos 
gyvenimą, būtų sur inkus i 
reikiamus duomenis, ką j au 
seniai yra atlikę kitų tau tų 
išeiviai — m u m s gražus 
pavyzdys broliai la tviai , kurie 
gerai pažįsta bet kurio Lat
vijos kampo gyvenimą, gerai 
žino skaičiais, kiek i r kur 
gyvena rusų, ką jie veikia ir 
spėja, ką da rys latvių tau tos 
n a i k i n i m u i . M ū s i š k i s B i . 
Raila čia beveik vienui v ienas : 
jis p a t s turi susirast i informa
cijos šalt inius, i ika l ingus 
f a k t u s , s k a i č i u s , v a r d u s , 
apsirūpinti d a b a r Lietuvoje 
leidžiama periodine ir neperio
dine, vieša a r pusiau s lapt 
l i teratūra. Turi po r a n k a turė
ti re ikiamus laikraščius, kny
gas, kad galėtų tiksliai operuo
ti ir teikti teisingu* faktus, 
tikslius skaičius. 

Užta t ne be reikalo bolševi
kai a n t Br. Railos pyks ta ir jį 
niekina. Matyt, k a d šis radijo 
ž u r n a l i s t a s p a t a i k o , ,kur 
reikia", gerai nujaučia silpną
sias to ba isaus okupacinio 
režimo puses, pažįs ta jų vadei
vas, pagal kuriuos Rai la 
„hitlerinės Amerikos žvalgy
bos ta lk in inkas — s a m d i n y s , 
visiems la ikams pris iderinęs 
prie dėdės Šamo šnipų ir 
diversantų spalvų, užsidėjęs 
amerikinių imperalistų jani-
čaro togą" ir pan. Toliau: „Br. 
Raila, p r imi tyvaus ant iko
munizmo apak in t a s , b ru t a l aus 
ant ikomunizmo šmeižtų srau
tu terš ia eterį"— 

Bolševikų įs taigos įva i r ia i s 
ta rška la is t rukdo visų radijo 
stočių praneš imus , bet ypat in
gai „Laisvės" ir „Laisvosios 
Europos" radijus, per kur iuos 
kalba ir Br. Raila . Vis dėlto 
daugybė mūsų tautiečių turi 
galimybę šių radijo stočių 
pranešimų klausyt is ir užtat 
„ne be reikalo" ta ip labai 
jaudinasi komunistų vadei-

LIETUVIŠKOS NUOTAIKOS 
ATEITININKUOSE 

Anketos duomenis surinkus 

vos. 
* * * 

„Lietuvos vals tybe sua rdė ir 
sovietinei meškai pa jungė ne 
bloga mūsų šalies s i s tema, ne 
.kortų nameliai ' , o atsi l ikę 
daug st ipresni tautų kalėjimo 
mūra i " (36 psl.). Parafrazuo
d a m a s Roberto Raido knygos 
m i n t i s , Br . R a i l a s a k o : 
„Anuomet Europa m u s išda
vė, užmiršdama ir ignoruoda
ma Bal t ikumo tragediją, o po 
karo i r pat i kvai la i leidosi 
perdali jama. Baltijos vals ty
bės š ia p rasme buvo pirmo
sios aukos" (45 psl.). Arba : 
. . D a u g m i l i j o n i n ė m t a u t o m 
papras ta i mažiau rūpi jų taut i 
nių kalbų l ikimas. J o m s a išku 
ir r amu, kad jų ka lbos išl iks, 
nepaisant , kokia vys ty tųs i 
valstybinė s an tva rka , poli t inė 
ar kultūrinė plėtra, ka imynų 
spaudimas ir į t akos" (47 psl.). 

Br. Rai la daug vietos i r 
laiko skiria Lietuvos rusi
fikacijos problemoms, sovie
tizacijai ir nurodo, kad „da r 
labiau kyla re ikalas lietuviui 
pasiruošti nuolatinei a t spa ra i , 
ne s , p a r a f r a z u o j a n t s e n ą 
romėnų posakį, kan iba l a i jau 
šiapus vartų (49-50 psl.). Kaip 
pavyzdžius nurodo, kad rusų 
kalba jau oficialiai v a d i n a m a 
„antroji gimtoji ka lba" , o 
Vilniaus universitetą i r k i t a s 
mokyklas s tengiamas i pavers
ti rusifikacijos centrais . 

Bet užteks cituoti — tokių ir 
panašių minčių labai daug . 
Mūsiškis skai tytojas su jomis 
susipažins tik atidžiai perskai
tęs knygą. Už ta t tur ime būti 
dėkingi autoriui, kad jis Lietu
vos žmonėms savo p r a k a l b a s 
pateikė ir mums, o ta ip pa t 
Kostui Ramonui , f inansavu
siam knygos išleidimą. 

b . k v . 

Jubiliejinėje ateitininkų stovy
kloje Dainavoje rugpjūčio mėnesį, 
svars tant temą „Ateitininkas — 
lietuviškos visuomenės narys", 
dalyviai buvo paprašyti atsakyti 
į anketos klausimus, kad būtų 
gal ima pa t i r t i jų lietuviškas 
nuotaikas. Į simpoziumą susirin
ko virš 50 žmonių, anke tas 
grąžino 4 1 . 

Anketa trumpa, labai paprasta, 
klausimų nedaug. Buvo pateikti 
maždaug kaip amerikiečių viešo
sios opinijos nuotaikoms tirti 
klausimai, o ne mokslininkų niu
ansuotos, su daugybe klausimų 
paruoštos anketos, reikalaujan
čios kompiu te r ių bei įvairių 
formul ių pagalbos išvadoms 
padaryti . 

Ar 41 a tsakymas gali atspindė
t i poros a r daugiau tūkstančių 
a te i t ininkų lietuviškas nuotai
kas? Vien iems gali atrodyti 
vienaip, kitiems, kitaip, bet anke-
' au - orius mano, kad gali bent 
tokiu t ikslumu v R ip amerikiečių 
„public opinioi 'Ils". I klausi
mus atsakė 21 moteris ir 20 vyrų. 
Pasiskirstymas pagal amžių: tarp 
16-19 metų atsakė 4, 20/29 - 8, 
30/39 - 5, 40/49 - 3, 50/65 - 8, 
virš 65 m. — 10. Taigi virš 50 
m^tų a t sakė 18 asmenų, žemiau 
50 m. — 20, t rys metų visai 
nepažymėjo. 

Atsakiusiųjų skaičius nedidelis, 
be t proporcija geresnė negu 
amerikiečių viešosios opinijos 
tyrinėtojų, kurie iš maždaug 
pusantro tūkstančio atsakymų 

JUOZAS KOJELIS 

daro išvadas apie 250 mil. žmonių 
nuotaikas. 

Vyresnieji d a u g i a u skai to 
Vyresnieji, pradedant 50-mečiais, 
beveik visi kasdien skaito lietu
višką spaudą, 30/49 m. — apie 
60%, o jaunesnieji — maždaug 
25%, nors vienas kitas atsako 
skaitąs nereguliariai. 

Buvo specifiškai klausta, ar at-
sakytojas skaitė buv. Ateitininkų 
federacijos vado Juozo Girniaus 
knygas — „Tauta ir tautinė išti
kimybė" ir „Žmogus be Dievo". Iš 
virš 65 m. grupės du at-kai 
nebuvo skaitę nė vienos knygos, 
du vieną, o šeši abi knygas. 50/65 
m. kategorijoje trys skaitę abi, 
t rys vieną ir du nė vienos. Toks 
pat nuošimtis ir 30/49 m. grupėje. 
Iš jaunesniųjų tik vienas abi 
knygas buvo perskaitęs. 

I klausimą „Ar metuose per
skaitai bent vieną lietuvišką 
knygą? Jei daugiau, tai kiek?" 
gauti tokie atsakymai: virš 65 m. 
perskaito visi nuo vienos iki 10 
knygų; 50/65 m. tik vienas 
neskaito, o vienas perskaitąs net 
30 knygų. 40/49 grupėje visi trys 
atsakė perskaitą 2-3 knygas. 
Žemiau 40 m. skaityba staiga 
krinta, o 16/19 m. vėl pakyla — 
perskaitą 2-3 knygas. 

Kas dirba Lietuvai 
naudingą d a r b ą ? 

Anketoje buvo prašoma 
pažymėti t r i s organizaci jas , 

kurios Lietuvos labui atlieka pa
čius reikalingiausius darbus. 
Organizacijos buvo išvardytos 
tokia eile: Vlikas, Lietuvių Ben
druomenė, Altą, Lietuvių Katali
kų Religinė Šalpa, Baltų Laisvės 
Lyga, Americans for Due Process 
ir Coalition for Constitutional 
Justice and Security. Aukščiausio 
įvertinimo iš visų amžiaus kate
gorijų susilaukė Religinė Šalpa ir 
Lietuvių Bendruomenė. Taškai 
išsidėstė tokia eile: LKRŠ — 31, 
LB - 29, ADP - 18, BAFL - . 1 5 , 
Vlikas - 9, CCJS - 5, Altą - 4. 

16/39 m. grupėje Vlikas ir Altą 
negavo nė vieno balso, CCJS — 
vieną. 

A r ver ta lankyt is Lietuvoje? 

Didele persvara atsakiusieji į 
anketą pasisako teigiamai. Tą 
savo nusistatymą paremia patir
t imi, nes apie 70-75% patys 
Lietuvoje yra buvę. Tik virš 65 m. 
grupėje iš 10 atsakiusiųjų Lie
tuvoje lankėsi trys. 

Gal ne tiek skaičiai, bet daug 
įdomesni motyvai , ku r i a i s 
paremiami teigiamai ir neigiami 

. nusistatymai. 
Štai keli iš teigiamų pasisaky

mų: 
„Verta savo akimis pamatyti ir 

jausmais patirti, ką esi skaitęs ir 
girdėjęs" (40 m.), „Verta važiuoti 
— gaunu pati lietuviškumo ir 
tenai nuvežu lietuviškumo ir 
vilties" (nenurodžiusi amžiaus), 
„Duoda naują užsidegimą veikti 
jų naudai, pamačius, kas tenai 

Vienas stalas „Draugo" bankete rugsėjo 28 d. Iš kairės: Irena Kriaučeliūnienė, dr. Ikonas 
Kriaučeliūnas, Irena Smieliauskienė ir dr. Kazys Ėringis. 
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vyks ta ir ka ip ten žmonės 
kenčia" '19 m.), „Aš norėčiau 
kiekvienam jaunuoliui nupirkti 
bilietą į Lietuvą. Apsilankius 
Lietuvoje, pasidarė aiški visų 
mūsų darbų ir pastangų prasmė" 
(20 m.), „Lietuva ir lietuvišku
mas tampa konkretesnė realybė" 
• 26 m.), „Susipažinus su dabarti
ne s i tuac i ja k r a š t e , gr įžus 
tiksliau galima amerikiečiams 
atverti Lietuvos tragediją" (31), 
„Reikia turėti supratimą, kodėi 
vyksti. Tie kurie vyksta tik senti
mentalių jausmų vedami, neduo
da naudos nei sau, nei Lietuvai. 
Ne medžiaginių dalykų ten sto
kojama o filosofinių-dvasinių-
moralinių" (33 m.). „Ne tik 
ver ta , bet ir pare iga . Ta i 
kalinio aplankymas" (60 m.), 
„Gyvas ryšys su savo t au ta 
yra būt inas" (68 m.), „Verta 
paremti lietuvių kovingą nuotai
ką, suteikti vilties išsilaisvinimui 
ir finansiškai paremti (76 m.), 
„Pavargint KGB seklius" (48 m.) 

Kiti lankymosi motyvai: aplan
kyti artimuosius, suteikti infor
macijos apie išeiviją ir pasaulį ir 
patiems pasiinformuoti. 

Nesilankymo motyvus nurodė 
penki: „Per brangu" (33 m.), 
varžoma judėjimo laisvė (53 ir 72 
m) ir nenoras finansuoti rusų pro-
pogandos (20 ir 67 m.). 

„Meldžiaus i už Sabonį" 

A t e i t i n i n k ų pažiūros dėl 
santykių su okupuotos Lietuvos 
lietuviais ryškėja taip pat atsaky
muose į klausimą „Ar stebėjai 
sporto rungtynes tarp JAV ir 
sovietų komandų? Jei taip, tai 
kurią pusę palaikei, kai sovietų 
komandoje žaidė okupuotos Lie
tuvos lietuviai?". 

Tokias rungtynes stebėjusių at
s irado t ik 14. Už sovietų 
laimėjimą pasisakė trvs. Gal 
didžiausia staigmena, kad du iš 
jų yra virš 65 metų ir vienas 30 
m. Visų jų motyvus būtų galima 
suvesti į 76-ečio atsakymą: „Man 
lietuvis pasiliks visada lietuviu, 
jei su juo galima kooperuoti bet 
kurioje veikimo šakoje". Vienas 

<50 m j , nepasisakęs, kurią pusę 
pa l a ikęs , i šs i re iškė t a ip : 
„Asmeniškai jaučiu džiaugsmą, 
kai l ie tuvis tampa pasaulio 
garsenybe, nežiūrint kurioje 
pusėje". 

Tie, k u r i e norėjo J A V 
laimėjimo (tokių buvo 10), beveik 
visi tuo pačiu metu norėjo ir gero 
lietuvių pasirodymo. Tą sunkų, 
p r ieš ta rau janč ių j ausmų 
der in imą spa lv ing iaus ia i 
i š re iškė 16 m. j aunuo lė : 
„Meldžiausi už Sabonį, bet 
negaliu palaikyti sovietų". 

Asmen i ška t a l k a 

Kaip patys at-kai asmeniškai 
dalyvauja Lietuvos rūpesčiuose? 
\ klausimą „Ar duodi auką lietu-
vos laisvinimo reikalams?" visi 
(su viena išimtimi;, pradedant 30 
metų amžiumi, atsakė taip. Kito

mis formomis talkina taip: 
demonstracijose dalyvauja 
30-40%, laiškus sąžinės kali
niams, Kongreso nariams ir pre
zidentui rašo apie 50%. 20-29 m. 
grupėje, nors aukas duoda tik 
50%, t ač iau labai aktyvūs 
demonstracijose ir laiškų rašyme; 
40% tos grupės asmenų 
asmeniškai lankė Kongreso 
narius Washingtone. Tačiau 
vyresnieji, virš 50 m., aukomis ir 
kita veikla (išskyrus Kongreso 
narių lankymą) laisvinimo reika
lams atiduoda didžiausią duoklę. 
Rekomendaci jos veiksniams 

I klausimą „Kokius darbus pir
moje eilėje rekomenduoji mūsų 
veiksniams?" iš 41 atsakė 27. 
Kaip ir galima tikėtis, rekomen
dacijų veiksniams beveik neturė
jo 16 29 amžiaus grupė. Labai 
konkrečius ir originalius 
pasiūlymus davė trys kiti: 

1. Sudaryti planą, kad Rea-
gano-Gorbačiovo susitikime būtų 
keliamas Lietuvos klausimas, 
(65 m.), 

2. Platinti dokumentuotą ir 
r imtai paruoštą informacinę 
medžiagą ir, kol laikas, tokią 
medžiagą skubiai rinkti (33 m.), 

3. Vidurinę ir jaunesniąją kar
tą mokyti veiklos technikos (33 
m.). 

Šalia bendrinių rekomendacijų, 
k.t. „Lietuvos laisvinimo" ir 
„Lietuvybės išlaikymo", bent ke
li siūlo stiprinti informaciją, Lie
tuvos reikalu daryti įtaką į 
krašto valdžią ir remti Lietuvos 
lietuvius. Buvo siūlymų gerinti 
lietuviškas mokyklas, šeimas 
įtraukti į parapijas ir organizaci-' 
jas (ypač mišrias šeimas), rūpintis 
kandidatais j kunigus ir vienuo
les. Tačiau didžioji atsakiusiųjų 
dalis darė siūlymus, kuriuose 
nematyti tikslų, k t . „Vieningos 
veiklos", „Jungtinės veiklos", 
„Koordinuoti ir stiprinti veiklą", 
„Būti konkretiems", „Branginti 
laiką", „Ištesėti", „Mažiau rezo
liucijų, daug iau veiklos", 
„Nusto t i peš t i s " , „Aukų 
rinkimas tiems, kurie rimtai dir
ba" ir kt. Labai teisingas ir 
vaizdžiai išreikštas patarimas 
„Įtraukti į Lietuvos laisvinimo 
darbą ne „kalakutus", bet dar-
bininkus-specialistus", tačiau ir 
jis siekia labiau sąlygų veikimui 
sudarymo, bet ne veikimo tikslo. 

Bendras iš gautų atsakymų 
įspūdis, — kad patriotizmu ir Lie
tuvos laisvės rūpesčiais jaunes
nieji neatsilieka nuo vyresniųjų. 
Ir jų a t s akyma i į anketos 
klausimus pakankamai taisyk
linga lietuvių kalba išreikšti. De
ja, trūksta supratimo apie kon
krečius veiklos uždavinius ir 
t iks lus . Dėl to t rūkumo 
a tsakomybę tur i prisiimti 
veiksniai, lietuviškoji mokykla ir 
jaunimo organizacijos. 

Niekas taip nepriartėja prie be
protybės, kaip pyktis. 

Cicero 

FLORIDOJE 
DAJRANTIS 

A N D R I U S M I R O N A S 

restoranai ir kafiterijos y ra 
momis šviečiančių ištaigingų 

13. 
M i a m i mies te g a n a daug parkų. Žymesni y r a 

Bayfront p a r k a s ir Bicentennial parkas. Turi koko
s ines ir ka ra l i škąs i a s palmes, auditoriją, knygyną, 
uolų sodą, pr ieplauką ir J o b n F . Kennedy atminimui 
D r a u g y s t ė s deglą (Torch of Friendship). Bill Baggs 
C a p e F l o r i d a S t a t e Recreat ional Area yra pačiame s a v a i į i ų g ^ į į į . Miami Beach Thea te r of the Perfor-
Bi scayne sa los piet iniame gale, su senu švyturiu; m i n g A r t g ( W a s h i n g t o n i r 1 7 . t e R . v ė ) d u o d a M i a m i 
toje pa t saloje y r a u- Crandon P a r k , k u r t a r p koko- Beach s įmf 0 nin io orkestro koncertus. Taip pat čia 

toliau nuo rekla-
rajonų. Geru jurų 

maisto par inkimu žymūs res toranai yra Collins Ave. 
ir svarbesni keliai, vedantieji į Miami Beach salą. 
Naktiniai Miami klubai daugumoje susispietę Bis-
cayne bulvare ir N.E. 79 g-vėj, o Miami Beach tokie 
klubai daugiaus ia didesniuose viešbučiuose turi savo 
seansus . Specialus leidinys va rdu „This Week in 
Miami-Miami Beach" g a u n a m a s prie viešbučių, 
motelių ir laikraščių kioskuose. Naktinių klubų 
kainos priklauso nuo viešbučio prašmatnumo. 

Rimtesnio pobūdžio laiko praleidimai, ka ip 
teatrai ir koncertai, ta ip pat ga l ima atrast i . Gusman 
Cultural Center (Flagler St. ir S.E. 2nd Ave. turi 40 

s inių pa lmių y r a piknikavimui vieta. Dar v ienas 
p a r k a s y r a visai ki tame mieste, bet arti Miami, t a i 
H ia l eah P a r k . Šio rezidencinio miesto (apie 145,500 
gyv.) į š i a u r v a k a r i u s nuo Miami , ribose yra gražiau
s i a s p a s a u l y arklių lenktynių hipodromas, su palmė
m i s , puš imis , ežeru ir b ra idanč ia i s jame flamingais. 
T a i p p a t J a p a n e s e Teahouse a n d Gardens yra #1 
plento ir apie MacAr thu r Causeway rajoną t radi 
cinio j a p o n ų st i l iaus sodas , a rbatnamis . įėjimas 
veltui . M i a m i Beach Al ton Road ir Surprise Ave . 
sankryžo j y r a pamink las Carl Fisher'iui, kuris d a u g 
padėjo į s t e ig ian t miestą ir paaukojęs savo žemių. 
T a r p M a c A r t h u r Causeway ir Venetian Causeway 
prie *1 p l e n t o iškilęs pa s t a t a s M i a m i Herald laikraš
čio r e i k a l a m s y r a la ikomas pačiu gražiausiu spau
dos p a s t a t u . 

M i a m i m a l o n u m a i 

P a p r a s t a i res toranai r a n d a m i viešbučių ir mote
lių ra jonuose . Tačiau gero mais to šeimyninio stiliaus 

duodama įvairių kitokių spektaklių. The Dade 
County Auditorium yra Flagler g-vės ir 29 Ave. 
sankryžoje. Šie teatrai duoda spektaklius Miami 
Ballet ir Florida Phi lharmonic orkestro bei Greater 
Miami Opera Association rengin ius . Dėl datų. laiko 
ir programų bei bilietų kainų teirautis vietoje. Yra 
eilė ir kitų teatrų bei filmų teatrų su pirmaeilėmis 
programomis. 

Daugumas didesnių viešbučių ir motelių turi 
specialias vaikams p rogramas ir prižiūrėtojus. 
Pagr indin is a t lyginimas vaikų prižiūrėtojams (baby-
sitters) yra po 3.50 dol. va landa i dviem vaikams. 

Pirkinėj imasis daugybėje krautuvių yra neišse
miama i įvairus. Pradedant 10 centų suvenyru iki 
100,000 dol. apyrankės, nuo irklinio laivelio iki jach
tos nuomos 1000 dol. dienai, nuo naminės suknelės 
iki minkų kailio viskas r a n d a m a šiame Aukso 
Krante . Ypač išvystyta suvenyrų prekyba, Seminole 
indėnų rankdarbia i bei vasarviečių apranga . Didžiau

sios parduotuvės yra Burdines, J . C. Penney arba 
J o r d a n March centriniame Miami. Bet jų skyriai 
išmėtyti po visą didįjį Miami ir Miami Beach. Žino
ma, kaip ir visur dabar dideliuose miestuose, yra ir 
ištisi pirkinėjimosi centrai , vadinamieji „molai". 

Pa ta r t ina nusipirkti vietinį dienraštį, pvz., 
Miami Herald a rba Miami Beach Sun. iš kurių 
lengva rasti ir orientuotis, kur ir kokie įvykiai, įstai
gos, restoranai a rba teatrai y ra . Dėl nuolatinės ir 
beveik pastovios oro temperatūros (apie 82 F 1.) 
apsirengti reikia lengvai ir nevaržančiai, tačiau 
vakara i s kai kur pageidaujama ir švarkai vyrams 
bei kokteilinės suknios moterims. Miami ir Miami 
Beach miestai yra Dade apskrities ribose, o skubios 
pagalbos atveju šaukti telefonu 911. 

Hollyvvood (177,500 gyv.) šiaurinis Miami kaimy
n a s su palmėmis papuoštomis gatvėmis ir pajūriu 
yra rezidencinis miestas . Orkestro estrada Young 
Girele parke ir Theater Under the Stars yra bene 
svarbiausi pasi l inksminimo taškai . Pajūryje yra 
gaunamos apžiūrėjimo ekskursijos. Šunų lenktynių 
s tadionas pa tenkina šio azarto mėgėjus. Meno mėgė
j a m s yra Hollyvvood Art and Culture Center su meno 

' parodomis ir kultūrinėmis programomis. 
Dania (apie 12,000 gyv.) turi gerą paplūdimį 

žiemotojams, meškeriojimo tiltą, nemaža krautuvių 
ir meksikiečių mėgiamą jai alai stadioną. Šiaip yra 
ramus rezidencinis miestas. 

Nuo pat Miami pajūrio miestai ir miesteliai išdy
gę savo didesniais ar mažesniais pastatais be 
pertraukos tęsiasi iki pat Jacksonville miesto, kiek 
rečiau pertraukiami šiaurėje. Bet iki pat Palm Beach 
ir toliau gyvenamieji pasta ta i ir daugiaaukščiai 
viešbučiai sudaro tarytum sieną, tarytum vieną išti
są ir didžiulį miestą. 

(Bus daugiau) 

M M ^ _ » . 
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ROCKY KALNŲ 
PRIEGLOBSTYJE 

RITONĖ RUDAITIENĖ 

Virš žalių slėnių ir spindinčių 
mėlynų ežerų riogso iškilusios 
snieguotos Rocky kalnų viršūnės. 
Gerokai virš 9,000 pėdų nuo jūros 
lygio aukštumoje dar tebesnau
džia tamsios, tankios girios, ku
riose, krisdamos didesniais ar 
mažesniais kriokliais, šniokšda
mos verčiasi ka lnų upės ir 
upytės, o saulėtose properšose 
klesti reto grožio ir vešlumo lau
kinės gėlės. Pasikėlus kiek aukš
čiau, medžiai įgauna susisukusią 
formą. Šalto ir stipraus vėjo į vie
ną puse nušukuotomis šakomis, 
jie gula ir šliejasi arčiau ir arčiau 
uolėtos ir akmenuotos žemės, kol 
galiausiai visiškai prisglaudžia ir 
ją apkabina . Pak i lus kiek 
aukščiau, medžiai, šio žvarbaus ir 
žiauraus klimato herojai, visiškai 
išnyksta ir staiga atsirandi tary
tum koks milžinas liliputiškoj 
aplinkumoj — labai gležnoje ir 
trapioje alpių tundroje. 

Šį kartą norėčiau pakviesti 
malonų skaitytoją kartu pake
liauti šio gamtos atžvilgiu labai 
gražaus ir įvairaus draustinio 
valstybinio parko — Rocky Moun-
tain National Park, Colorado, 
takais ir takeliais. 

Kalnų t u n d r a 

Pradėkime su kelione iš 
Moraine slėnio (netoli Estes mies
telio" į kalnų tundrą. Trail Ridge 
kelias, kuris vingiuoja net 12,183 
pėdų aukštumoje skersai Rocky 
kalnų, yra aukščiausias vien
tisinis kelias Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Daugiau kaip 
ketvirtis šio«44-rių mylių itelio 
yra virš medžių augimo zonos. 
Automobilio pagalba pamažu vis 
kylant aukštyn ir besigrožint 
didingų kalnų, gilių tarpekelių ir 
žalių slėnių vaizdais, neužilgo 
prieš akis atsiveria plati tundros 
panorama. Darosi šaltoka ir su
stojus pakelėj tenka įsivilkti į šii-
tesnius drabužius. 

Didžiausias gamtos priešas tun
droje yra vėjas. Žiemos metu jis 
kartais pučia ir švilpia net dau
giau kaip 200 mylių per valandą 
greičiu. Vasara čia tęsiasi vos 
dešimtį savaičių. Per ši laika kai 
kurios gėlės vos suspėja prasi
skverbti iš akmenuotos žemės ir 
išskleisti savo labai gležnus žie
delius. Tundroje visa augmenija 
nepaprastai žemutė (šešetos inčų 
augalas tundroje jau laikomas 
aukštui ir smulki, nes augimo lai
kas toks trumpas. Be to, arčiau 
žemės augalas apsisaugoja nuo 
vėjo. kuris viską, kas išdrįstajam 
pasipriešint i , sunaikina. J i s 
iščiulpia iš audinių vandenį, pa
verčia jį į ledą, arba. sukeldamas 
smėlio ir žvyriaus sūkurius ir 
audras, jį sudrasko ir nuskina. Iš 
kitos pusės, vėjas išbarsto ir 
paskleidžia auga lų sėklas . 
Vienur tundrą drėkina, kitur ją 
apsaugo nuo šalčio. Kadangi tun
droje žmogaus padarytai žalai a-
titaisyti kartais reikalinga, kad 
praeitų net keletas šimtmečių, 
lankytojas prašomas vaikščioti 
t ik specialiai iš t ies ta is ir 
išgrįstais takais. Bet tai nekliudo 
ir netrukdo gėrėtis neišpasakytai 
margais ir tankiai suaugusiais 
gėlynų kilimais. Jdomu. kad net 
ketvirtadalis čia randamos aug
menijos taip pat auga Arktikoj. 

Vienas patvariausių ir, gal būt, 
rečiausiai matomas tundros 
gyventojas yra paprastas kurmis. 
Šalia vėjo, kurmis yra antrasis 
savo svarbumu tundros skulpto
rius. Gražumu jis nepasižymi: 
žiurkės didumo, oranžiniai gelto
nais atsikišusiais priekiniais dan
timis, trumpa, nuoga uodegyte ir 
mažomis ausimis bei akimis, vie
natve mėgstantis gyvūnėlis. Jo 
stiprios letenos kartais išrausia 
požeminius urvus net 500 pėdų il
gumo nuo 4 iki 18 inčų žemiau 
žemės paviršiaus. Ir net per labai 
akmenuotą žemę. Šalutiniai 
tuneliai ir „galerijos" naudo 
jamos guol iams, išmatoms, 
augalu šaknims ir kitam auga-
liniui maistui sukrauti. Kurmiai, 
tie nepamainomi tundros artojai, 

išrausia, išpurena ir patręšia 
žemę, kurioje ta ip gražiai 
pražysta alpių saulėgrąžos — 
didžiausiais ir puošniausiais, net 
iki 4 inčų skerspiūvio žiedais. 
Gaila tik. kad šių gražuolių 
gyvenimas labai trumpas. Sunau
dojęs maistą ir energiją žiedams 
bei sėkloms, augalas už poros 
metų išsenka ir numiršta. 

Kurmių sodus ir gėlynus po 
kiek laiko išardo ir išdrasko 
vėjas. Tuomet jų vietose pradeda 
augti samanų tipo augalai. Per 
penkerius metus jie išsiplečia 
maždaug apie vieną inčą. Po de
šimt metų atsiranda vienas kitas 
žiedelis, po 25-rių ružavais žie
dais jau pasipuošia visas 7 inčų 
skerspiūvio paduškėlės pavidalo 
auga las . Tai a t s p a r i a u s i a s , 
charakteringiausias ir dažniau
siai sutinkamas plpių tundros 
augalas. ' 

Kalbant apie prisitaikymą, ne
paprastu patvarumu pasižyminti 
tundros gyventoja yra baltauode-
gė kalnų kurapka. Jos plunksnos 
taip prisiderinusios prie tundros 
aplinkos, jog dažnai praeisi pro 
šalį, manydamas, kad tai tik pil
kas tundros akmenėlis. Galite įsi
vaizduoti išgąstį, kai staiga šali
mais bato, tas pilkas akmenėlis 
pasidaro gyvas! Užtikti kurapkos 
lizdą, nors jų apstu, yra didelė 
retenybė. Perinti kurapka paliks 
savo lizdą tik tuomet, jei ji bus fi
ziškai paliesta. Yra sakoma, kad 
pirmiau ir greičiau praeivis išgirs 
jos smarkiai plakančią širdį, negu 
pamatys ją pačią. O vienam iš 
mūsų keturių bendrakeleivių 
teko sutikti ne tik kurapką, bet 
ir jos jauną šeimynėlę. Žiemos 
metu kurapkos prisiderina prie 
aplinkos, pakeisdamos plunksnas 
bal tomis . S toras p l u n k s n ų 
sluoksnis apsaugoja kojas nuo 
šalčio ir padeda išsilaikyti virš 
sniego. \ Ji 

J u o d a s i s ežeras 

Girdėjome, kad viena 
gražiausių kelionių, kurios iki 
šiol (dabar ir stovyklaujant prieš 
12 metų) dar nesame šiame parke 
įvykdę, tai yra beveik penkių 
mylių į vieną pašę takas 'trail) 
link Black Lake. Pasistiprinę sto
vyklavietėje pagaminta Denverio 
stiliaus kiaušiniene su daržovė
mis, išsiruošiam į žygį. Kopimas 
gana status ir varginantis, nes 
plaučiai dar nevisai pripratę prie 
aukštumų ir deguonies trūkumo. 
Dažnai stabteliam „atsipūsti" ir 
pasigrožėti akį stulbinančiais 
vaizdais, ypač prie Icy Brook 
žydinčiomis Colorado kolumbi-
nomis, smals ia is p i lka is ia i s 
kėkštais ir raudongalviais kara
liukais. Persikėlę per upelį 
nutiestą lenta, zigzaguojame per 
pušyną ir eglyną, kol galiausiai 
pramintas takelis užveda ant 
gryno akmes kauburo. Nuo čia. 
kaip ant delno, matyt aukš
čiausio Rocky parko kalnyno — 
Longs Peak viršūnė. Tas 14,255 
pėdų milžinas man yra pabaisa, 
nes į jį kopti nuo pat pirmos į šį 
parką atvykimo dienos yra pasi 
ryžęs mano gyvenimo draugas. 

Skaičiau, jog nuo šio šimtmečio 
pradžios, tą žygį darant, jau yra 
žuvę 35 asmenys. Daugumas 
užsimušė paslyde arba buvo nu
trenkti perkūno. Kadangi šiuo 
metu reguliariai kalnų aukštu
mose siaučia audros, bijau, kad 
manas i s nebūtų s t a t i s t i ko j 
36-tasis... Dar trupučiuką paėjus 
per balotas pievas ir plikus 
akmenynus, nelauktai pasitinka 
Mills ežeras, daugelio nuomone 
vienas iš gražiausių visame 
Rocky parke. Bet mes, atkeliavę 
vos 2.5 mylios, sustojame tik 
trumpai juo pasigrožėti ir jį 
nufotografuoti. Tolimesnis takas 
veda šalia aukštomis žolėmis ap
augusio Jewel ežero per ištiestus 
virš šlapių kemsynių rąstus, per 
drėgnus miškus ir juose žydinčius 
raudonus ir baltus indėnų šepetė
lius bei žydriai mėlynus miško 
varpelius. Retkarčiais užtinkame 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP VVANTED REAL ESTATE 

VVoman to Kv« in & car* for eideny iady 
• r. Beverly Hills. Room. board & saiary 
provided Mušt do light housework, cook & 
provide care & companionship Mušt oe 
fluent m Engllsh. CaH Ron at 445-8677 
if no ansvver. leave message 

Moteris ieško vyresnio amžiaus 
kompanijonės gyventi kartu. Duos 
butą ir maistą veltui. 

434-7174 

Live in housekeeper—cock for fami-
ly vvith children in the near north. Ex-
perienced and non smoking preferred. 
Mušt have some knovvledge of 
English. Please call 

751-0347 

l'asikailH'jimas „Draugo" bankete rugsėjo 28 d. Iš kairės: Irena Polikaitienė, Ingrida BoMicnė 
ir kun. dr. Ignas Urbonas. v i n. .^u 

.Auo'r. -J. l iuobos 

dar neištirpusio sniego laukus, 
bet jie nedideli ir nėra pavojingi. 
Dar prieiname vieną labai ilgą, 
tarytum kaspiną, krioklį ir paga
liau pasiekiame Black Lake. Čia, 
šokinėdami nuo akmens lig 
akmens, susirandame patogią 
vietelę užkandai ir poilsiui. 
Mūsų akmeninio stalo svečias 
— drąsus ir draugiškas mėlynasis 
kėkštas. 

Bedugnis ežeras 

Teodoro planas lipti į Longs Peak 
nepasikeičia, ir mes išsiruošiam 
kelionei į Chasm (Bedugnį) ežerą, 
kuris yra Longs Peak rytinio šono 
papėdėj. Poryt tarp antros ir 
trečios valandos naktį šiuo pačiu 
taku jis pradės savo žygį. Apie 
pusvalandį pavažiavus, automo-,. 
bilį tenka pasistatyti negrįsto ir 
dulkėto kelio pakrašty, bent 
dvejetą mylių žemiau sausakim
šai užpildytos automobiliams 
pas is ta tymo a ikš te lės . Tai 
reiškia, kad mūsų kopimas j 
Chasm ežerą netikėtai gerokai-
pailgėjo. Pradedami žygf, turime 
pasirašyti, kas esame, kur ir 
kuomet išeiname ir maždaug, 
kada numatome sugrįžti. Daugu
mas užsiregistravusiųjų išėjo pa
ryčiais į Longs Peak, o mudu šį 
rytą kopsime tik dalį to kelio. Tai' 
bus maža repeticija ir tik 
lengviausios į Longs Peak kelio
nės dalies. 

Stačiu keliu, per nejaukų 
Goblin (vaiduoklių) mišką kelia
mės aukštyn ir aukštyn, tarytum 
nesibaigiančia is la ipta is į 
nepasiekiamą pilį. Pagal iau 
prieiname alpių tundrą ir iškabą, 
kuri įspėja kaip elgtis, jei kartais 
virš medžių augimo zonos netikė
tai užpultu audra. Bet šiandien 
oras ypatingai gražus ir danguje 
nematyti nė mažiausio debesėlio. 
Vienintelis mūsų ryšys su civili
zacija — tai aukštai danguje 
sprausminio lėktuvo baltų dūmų 
išsidraikiusi juosta. Nesuprantu 
pati savęs, nei to neišpasakyto 
noro, per gryną skausmą, 
užsispyrimą ir ištvermės bandy
mą siekti užsibrėžto tikslo. Žinau 
tik. jei kas rytoj pasiūlytų bent 

tūkstanties doleriu atpildą, šios 
kelionės jau nebesiryžčiau 
pakartoti. 

Pagaliau pradedam sutikti iš 
Longs Peak atgal sugrįžtančius. 
Daugumos veidai iškreipti nuo
vargio, akys žiūri, bet, atrodo, ne 
viską mato. Kai kurie net per 
daug pervargę sugrąž in t i 
paprastą pasveikinimą. Didesnė 
dalis savo užsibrėžtą tikslą pa
siekė, tačiau bent tris iš dešimties 
nugalėjo Longs Peak. Kaip bus su 
mano užsispyrėliu? 

Gal iaus ia i tundroje t a k a s 
išsiskiria, ir mes pasukame 
kairiop, link Chasm ežero. At
sargiai, labai susikaupę, perei
name ilgą ir labai statų sniego 
lauką, per kurį pramintas vos ko-

4a i pastatyti takeli*. Pasiydus nu
r iedėtum kelis šimtus pėdų 
žemyn ir atsimuštum į išsikišu
sius aštrius akmenis. Dar truputį 
paėję sustojam ant s tačios 
bedugnės krašto nufotografuoti 
žemai tarytum smaragdą spin
dintį ?ovo vardu pavadintą mėly
nai žalią nedidelį ežeriuką. Labai 
nustembame, kai gerai įsižiūrėję 
pamatome ties juo judančią 
grupelę žmonių Iš kur ir kaip jie 
ten atsirado? 

Neužilgo ropomis persiritę per 
stačią, gal keletos blokų ilgumo 
Huosų akmenų sieną, atsiduriam 
akis į akį prieš mūsų kelionės 
tikslą — Chasm ežerą. Į jį stačia 
siena nusileidžia Longs Peak 
rytinis veidas. Nuo automobiliam 
pasistatymo vietos esame užlipę 
6.2 mylias (virš 50 blokų) ir 
esame 11,760 pėdų aukštumoje. 
Susiradę patogų akmenį atsisė
dam pasigrožėti vaizdu. Suvalgę 
po obuolį ir neuždelsę ilgiau kaip 
gerą pusvalandi, pradedam atsar
giai leistis žemyn. { stovyklavietę 
sugrįžtam vakarienei. 

P a t k a v o s slėnis 

Šį ry tą a t s ike l i am saule i 
tekant, nes eisime į Horseshoe 
slėnį su gamtininku — paukščių 
žinovu — stebėti paukščių. Iš 
pradžių ūpas ne koks. nes gamta 
lyg išmirus. Apžiūrim aplinką, 
sužinome kuriuose medžiuose ir 

Be abejo 
jūs geriate 
MARTELL. 

MARTELL COGNAC 
Konjakų pasididžiavimą, nuo 1715 metų. 

'mportPd Coqnac 80 pfoof. The Jos Gameau Co I ojisvMte KY 

m MLS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

kokiuose lizduose kas perėjosi. 
Drebul iu žievės gerokai čia 
s lėnyje ž iemojančių e ln ių 
apgraužtos ir kai kurios jau pas
merktos mirčiai. Tai reiškia, kad 
tuose medžiuose perintys kartais 
net t r i jų s k i r t i n g ų rū š ių 
paukščiai greitai praras savas 
gyvenvietes. Kaip viskas gamtos 
ekologijoj rišasi! Elnių perteklius 
grasina augmenijai, o taip gi ir 
paukščių likimui. Užtinkame čia 
pat augantį agrastų krūmą*. Jo 
sėklą šion vieton atnešė koks 
nors paukštis . Kai kurios sėklos, 
sužinome, nedygsta, jei jos pir
miau nepereina per paukščio 
virškinamąją sistemą. Taip kaip 
ir t am tikros rūšies pušys. Kad 
š$u pusių (lodgepole) sėklos atsi
darytų, būtinai reikalingas miško 
gaisras ir ugnies didelis karštis. 
Todėl, sužinojus šią paslaptį, kai 
kurie miškų gaisrai tuoj pat 
nebegesinami. 

Staiga viskas pasikeičia ir oras 
prisipildo nardančiais sparnuo
čiais. Matyt, kad saulė pakanka
mai sušildė augmeniją ir iš gilaus 
naktinio miego prikėlė nerangius 
vabzdžius. Dabar vos spėjame 
žiūronais šokinėti nuo medžio 
link medžio, nuo šakos link 
šakos. Užrašų knygutėj pasižy
miu bent tuziną skirtingų rūšių 
margaspalvių paukščių.. 

Mūsų dėmesį patraukia prie 
sudrėkusios, stambius sulos lašus 
varvinačios drebulės didelis su
bruzdimas. Bent trys raudongal
viai geniai atkakliai kovoja už 
savo teises ir teritoriją, norėdami 
atsikratyti labai greitu ir įkyriu 
v a g i š i u m i kol ibr iu (humm-
ingbird). Pagal mūsų gamtinin
ką, tokį regini jis matąs pirmą 
kartą. Jau vien dėl šio spektaklio 
apsimokėjo taip anksti atsikelti ir 
palikti šiltą, nors ir nelabai 
minkštą, guolį palapinėje, 

i 
Rocky kalnų milžinas 

Jei skaitytojas dar nepritrūko 
kantrybės ir norėtu sužinoti kaip 
baigėsi mano vyro žygis į Longs 
Peak . tu r iu pripažinti , kad . 
palyginus, sėkmingai. 

(Nukel ta j opsl.) 

M I S C E L L A N E O U S 

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

T e i . 376-1882 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208'/* West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 v 

MASTER PLUMBING 
Licensed. Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karšto vandens tankai. Floodcon-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — Tel. 636-2960 

SOPHIE BARČUS 
RAOI0 ŠEIMOS VALANDA 

WCEV — 1450 AM 
Lietuvių kalba sekmadieniais nuo 

7:30 iki 8:30 vai. ryto. Transliuojama 
iš nuosavos studijos Marquette Parke. 
Vedėja Aldona Daukus. 

7159 S. Maplevvood Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. — 778-1543 

Dienraščio "Draugo" adiri-
••istracijoje galima pasirinkti 
įvairių liaudies meno darbų: 
medžio, keramikos ir drobės. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 W. *Srd St , 

ChJcago, IL 60629 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 6 3 6 - 6 1 6 9 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

CALIFORNIA — WEST COVINA 
BY OVVNER 

Secluded 180 degree Valley view light 
3 bedrm, 13 i baths, fully furnished, pool & 
spa. drepiaces in clubroom and family 
room VVhite stucco, red tile roof. Self 
employed business income of S2.000 per 
month possible thru rentai. Asking 
$225.000 Negotiable 

(818)917-5277 

BAR — RESTAURANT 
2 beer gardens well knovvn in Lincoln 
Park 3 bldgs, corner location, 8800 
sq. ft. of land. 943-6769. Oualified 
buyers only. 

IŠNUOMOJAMA — FOR SENT 

67-tos ir VVhipple apyl. išnuo
mojami naujai dekoruoti apšildomi 
butai po 31/2 ir 4 kamb., po 1 mie
gamą. $295 ir $315 į mėnesį. Pen
sininkams nuolaida. 

Skambint 779-6193. 

• 

Buvimo pėdsakai 
ASttaitoji lyrikos knyga. 

Leidinį sudaro keturi atskiri 
skyriai: Dainų ir sapnų atspin
džiai, septyni miestai, Rubaja-
tai, žmogus ir daiktai. 168 psl„ 
kieti viršeliai. Išleido Vilties 
draugijos leidykla 1983. Kaina 
su persiuntimu 9 dol. Užsaky-
iiue siųsti Draugo adresu. 

BRONYS RAILA 
Tave mylėti tegalima iš tolo 

Radijo prakalbos į Lietuvą, 1983-1985. Trečiasis rinkinys 
komentarų, reportažų, pokalbių, įspūdžių ir pasisakymų, 
kuriuos autorius gyvu žodžiu yra perteikęs Lietuvos gyven
tojams Laisvės radijo, o vėliau Laisvosios Europos radijo 
bangomis. Knygoje jų tekstai spausdinami praplėsti ir yra 
sugrupuoti į šiuos skyrius: Lietuva iš tolo, Tragikoje, Aruo
das su dirsėm, Atbalsiai iš Vakarų, Sukakčių derlius, 
Pokalbiai, Kelios margos akimirkos. Pateikiama vardų 
rodyklė ir panaudotos literatūros sąrašas. Leidėjas-mece-
natas — Kostas Ramonas. Spaudė „Draugo" spaustuvė 
Chicagoje, 1986. Aplanko dailininkas — Vytautas O. Virkau. 
442 psl. Kaina su persiuntimu $9.70. Illinois gyventojai moka 
$10.30. 

Užsakymus siųsti: 
„Draugas", 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 
ŽODYNAS 

Vilius Pėteraitis 
šis žodynas, apimantis daugiau kaip 30,000 žodžių, 

parinktų iš įvairių sričių ir kasdieninės kalbos, pritaikytas 
lietuviui. Išleido Lietuviškos Knygos klubas 1985, IV-ji laida. 
Kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu in USA $18.90. 
Illinois gyventojai moka $20.25. 
Kaina su persiuntimu į Kanadą ir į užsienį $19.70. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd S t r., Chicago, IL 60629 

* 



LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMO SEIMAS 

Pirmųjų ateivių vargus Ameri
koje vaizdžiai aprašo dr. Antanas 
Kučas knygoje „Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienijimas Ameri
koje". Iškelia lietuvių pastangas 
atsiskirti nuo lenkų, kurti grynai 
lietuviškas parapijas bei orga
nizacijas ir rūpintis tautiniu 
susipratimu. 

Šias lietuvių pastangas labai 
t r u k d ė lenkybės ir laisva-
manybės dvasia, skleidžiama kai 
kurių lietuvių. Nežiūrint sunkiai 
įveikiamų kliūčių, buvo įsteigtos 
lietuviškos draugijt (dažniausiai 
pašalpinės), pastatytos pirmosios 
bažnyčios , suorganizuotos 
lietuviškos parapijos. Iš pradžių 
pavieniai asmenys, o vėliau ir 
organizacijos pradėjo leisti 
l i e tuv iškus laikraščius. Kad 
padėjus vargstant iems lietu
v iams bei palaikius ateivių 
širdyse religinę ir tautinę dvasią 
1886 m. Plymouth Pa. buvo 
įsteigtas „Susivienijimas Lietu
vių Amerike". 1901 metais orga
nizacija suskilo j tautinį ir katali
kišką susivienijimus. Tautinis 
pas iva id ino „Susivieni j imas 
Lietuvių Amerikoje" (SLA), o ka
talikiškas — „Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienijimas Ameri
koje", vėliau sutrumpinęs pavadi
n imą į „Lie tuvių Kata l ikų 
Susi vieniji mas''. 

Po persiskyrimo L.R. Kat. Susi
vienijimas pradėjo augti ir 1926 
m. pasiekė virš 19,000 narių. 
Šalia savišalpinės veiklos, rūpi
nos i l ie tuviškų parapij inių 
mokyklų steigimu, spausdino 
mokykloms vadovėlius, rėmė 
parapijų, vienuolynų bei prie
glaudų kūr imąs i , duodamas 
stambias -paskolas. 

Šiuo metu narių skaičius yra 
labai sumažėjęs. Tačiau nežiūrint 
to, Susivienijime finansinis stovis 
y ra labai tvirtas. 

100 m. sukak t i e s 
atžymėjimas — seimas 

Lietuvių -Katalikų Susivieni
j imas 69-tajame seime nutarė 
organizacijos gyvavimo šimtmetį 
atžymėti jubiliejiniu seimu 1986 

R o c k y kalnuose. 
(Atkelta i š 4 puslapio) 

Vidudienį, po devynių valandų 
kopimo, jis galiausiai pasiekė 
vadinamą Keyhole — rakto skylę, 
nuo kurios likusių 1,100 pėdų 
lipimas į Longs Peak jau pasida
ro beveik vertikalus. Jei būtų 
išėjęs su nakvyne (backpacking) 
iš vakaro, tikriausiai būtų turėjęs 
pakankamai laiko ir jėgų tai 
įvykdyti iš pat pirmo mėginimo. 
Dabar gi darėsi vėlu ir reikėjo 
planuoti sugrįžimą atgal į stovyk
lavietę. Dar reikia pridėti, kad, 
kaip tyčia, tą dieną pasitaikė re
kordinis 93-jų laipsnių karštis — 
tiesiog neįtikėtinas reiškinys 
Rocky kalnuose. Paklaustas ką 
matęs, teatsakė, kad neįmanoma 
k i tam išsakyti — reikia t a i 
pamatyti ir pačiam išgyventi. 

Aprašiau tik dalį mūsų atliktų 
kelionių, nes kitos — į Cub, Fern, 
Bear, Nymph ir Dream ežerus 
yra lengviau įvykdomos. Nesumi
nėjau visų matytų laukinių gy
vulių, žvėrių ir žvėrelių, nors teko 
matyti gana daug stirnų, kalnų 
avių , „ m a r m o t s " ir k i tų 
mažesnių ir didesnių voverių bei 
kiškių giminės graužikų. Teko 
girdėti kajočių lojimą ir pelėdų 
ūkavimą, užtikti laukines antis, 
putpeles, kurapkas ir bebrų sta
tomus tvenkinius. Vienas iš 
mūsų prisiekė, kad matė per 
kelią einantį vilką. Gėrėjomės 
v a k a r i n ė m i s programomis, 
įsigijom naujų žinių, pažinčių, 
išgyvenimų bei prisiminimų. Kas 
vakarą susikurdavom laužą, ža
rijose išsikepdavom bulvių ir kar
t u su Vytautu ir Genovaite, šalia 
t ik mus, lietuvius, liečiančių 
temų, kalbų ir kalbelių, dar kartą 
iSlukštendavom, pasigardžiuo-
davom tos dienos įvykiais ir 
į spūdžia is . Niekuomet ne i 
minutei nepasigedom įprastų 
civilizacijos blizgučių. Žinoma, 
t ik tam tikrą laiką. 

STASYS G A R U A U S K A S 

rugpjūčio 14-17 dienomis Wilkes-
Barre, kur yra centro valdybos 
įstaiga. Seimo rengimo komitetui 
vadovavo Florence E c k e r t . 
Keturių dienų iškilmės pirmosios 
dvi dienos skirtos seimo sesijom 
ir banketui, trečioji — išvykai į 
At lan t ic City ir k e t v i r t o j i 
iškilmingom padėkos pamaldom 
Rocky Glen parke, kur buvo nu
matyta Lietuvių diena. Seimas 
vyko Gennetti Motor I n n miesto 
centre. 

Į seimą užs i reg i s t ravo 5 9 
delegatai ir ke l e t a s svečių. 
Rugpjūčio 14 d. 1 vai. p.p. adv. 
Thomas Mack LKS prezidentas 
atidarė pirmą sesiją ir prel . 
Frank Yashkas sukalbėjo invo-
kaciją. Sugiedojus A m e r i k o s 
himną buvo sudarytas prezidiu
mas. Į prez id iumą buvo 
nominuoti Frank Kati l ius pirmi
ninku, Edwin Sites vicepir
mininku, Jonas Vainius sekreto
riumi ir Anna Lenkait is sekre
toriaus padėjėja. Tuomet buvo 
sudaryta nominacijų ir rezoliu
cijų komisijos 

Centro valdybos bei konsti
tucinių komisijų pranešimai buvo 
atspausdinti ir iš anksto išdalinti 
delegatams susipažinti. Praneši
mus duodantieji juos paryškino ir 
papildė, o pranešimai parodė, 
kad organizacijos f i n a n s i n i s 

stovis yra geras. Viso rezerve y r a 
1,402,387 doleriai. Na r ių ap-
draudos padengimas (solvency 
rate) šiais metais yra pasiekęs 
164.36%. 1984 ir 1 9 8 6 m. 
išmokėti dividendai. 

Pirmajai sesijai p a s i b a i g u s 
ke tv i r tą "alandą, d a l y v i a i 
nuvyko p* saidoms už gyvus ir 
mirusius Susivienijimo nar ius į 
Šv. Onos bažnyčią L u z e r n e 
miestelyje, kur parapijos klebo
nas yra prel. Frank Yashkas. J i s 
su seime dalyvaujančiu kun . 
Juozu Mažeika koncelebravo šv. 
Mišias. Jų metu buvo giedama 
Marija, Marija, o paba igoje 
Lietuvos himnas. Pirmoji diena 
baigta v a i š ė m i s i r 
pasilinksminimu. 

Kitą dieną, antroje sesijoje, 
po invokacijos tylos m i n u t e 
buvo pagerbti mirę Susivienijimo 
vadai prel. Jonas Baltusevičius, 
Leonardas Šimutis i r Vincas 
Kvetkas. Tuomet tesėsi pirmojoje 
sesijoje nebaigti konsti tucinių 
komisijų pranešimai. Pr i imti du 
konstituciniai papildymai: 1. Kad 
LKS seimai vėl būtų šaukiami 
kas trys metai ir 2. Kad na r i ams 
turintiems visam amžiui apdrau-
das, mokėjimo amžius būtų su
mažintas iš 82 m. iki 8 0 m. 

Stipendijų fondo s u d a r y m a s 
s tudentams, e s a n t i e m s Susi 
vienij imo na r i a i s , p a l i k t a s 
direktorių patyrinėjimui iki ki to 
seimo. Dvasios vadui pasiūlius 
paskirti auką Lietuvos krikščio
nybės įvedimo paminėjimo išlai
doms padengti, nu t a r t a skir t i 
2,000 dolerių. Baigiant sesiją, 
nutarta kitą seimą šaukt i St. Pe-
tersburg, Floridoje. 

Nubalsuota a teinant iems t re
jiems metams palikti tą pačią 
Lietuvių Katalikų Susivienijimo 
vadovybę. Jos nariai y r a šie: 

Dvas ios v a d a s — p r e l a t a s 
F r a n k L. Y a s h k a s ( P r a n a s 
Jaškus), Šv. Onos, Luzerne, Pa., 
pa rap i jos k l e b o n a s . K u n i g u 
įšventintas 1945 m. Buvo vikaru 
keliose parapijose. Nuo 1952 iki 
1973 m. buvo JAV kariuomenės 
ir aviacijos kapelionu užjūriuose 
ir Amerikoje. Grįžęs į Scranton 
vyskupi ją k lebonavo Mon-
toursville, o nuo 1978 m. paskir
tas klebonu į Luzerne. 1984 m. 
i š r i n k t a s L K Sus iv ien i j imo 
dvasios vadu ir toliau eina šias 
p a r e i g a s . La i sva i k a l b a 
lietuviškai. 

Prezidentas — Thomas E. Mack 
(Tomas Mikelionis), advokatas, 
buvęs „Corpus Ju r i s " draugijos 
pirmininku. Būdamas Luzerne 
apskrit ies advokatu sėkmingai 
uždarė du pornografinius kino 
tea t rus ir laimėjo bylas prieš du 
medicinos dak ta rus darančius 
nelegalius abortus. J i s yra 4-to 
laipsnio Kolumbo Vytis, Il-ro 
pasaulinio karo lakūnas . Su 
žmona Patr icia Ann, kuri yra 
baigusi Bostono muzikos kon
servatoriją, išaugino tris sūnus ir 
dvi dukter is . Lietuviškai kalba 
silpnai, bet gerai dainuoja. 

Sekretorius ir egzekuty vinis di
rektorius — Charles Liscosky 
(Kazimieras Liškauskas). Gerai 
kalba lietuviškai. Daugiau kaip 
20 metų dirba nekilnojamo turto 
ir a p d r a u d o s biznyje . J o 
patyrimas labai daug padeda 
tvarkant Susivienijimo apdrau
dos re ikalus . 

V i c e p r e z i d e n t a s — F r a n k 
Kat i lus (Pranas Katilius) ir iždi
n inkė Leokadija Donarovich 
(Žemaitytė) y r a ilgamečiai Susi
vienijimo darbuotojai , centro 
valdybose ėję įvairias pareigas. 

Iždo globėjai yra George F. Sa- I 
dauckas ir Rosalie Kizis, o 
medicinos egzaminuotojas y ra 
Juozas A. Stankait is . Direktoriai 
yra Albina Poška, Leonard J. 
Mikelionis ir Jonas A. Vainius. 
„Garsą" redaguoja kun. Korneli
jus Bučinys. OFM. 

Dar y ra penkios konstitucinės 
komisijos, kurių nariai skelbiami 
„Garse". 

Seimo darbo sesijos buvo baig
tos k u n . Juozo Maže ikos 
sukalbėta malda ir jam prisaik
dinus centro valdybą. Seimas 
užbaigtas vis iems sugiedojus 
tautos himną. 

B a n k e t a s 

LK Sus iv ieni j imo jubi l ie jų 
a t švęs t i į viešbučio didžiąją 
pokylių salę susirinko apie 230 
delegatų ir svečių iš Wilkes-
B a r r e , S c r a n t o n o ir k i t ų 
apylinkių. Garbės svečių tarpe 
buvo Scrantono vyskupas James 
Timlin, Nukryžiuotojo Jėzaus 
seselių vienuolyno viršininkė, 
motina Amadeus, seselė Virginia 
M. Vyteli, banketo pagrindinis 
kalbėtojas John Chervokas ir 
k i t i . P r e l . F r a n k Y a s h k a s 
sukalbėjo invokaciją. Sugiedojus 
Amerikos himną vyko vaišes. 

Oficialią dalį pradėjo Florence 
Eckert, seimo rengimo vyriausioji į 
vadovė. Advokatas Thomas Mack 
pris tatė svečius ir pagrindinį 
kalbėtoją John Chervoką, kuris 
yra „Madison Avenue Magazine" 

vyr. redaktorius, autorius knygų 
„Pinstripe Prayers" ir „How to 
keep God Alive from 9 to 5". Jo 
paskutinė knyga, išleista šiais 
metais, yra „bestselleris". Kal
boje prisiminė savo mirusį šimta
metį senelį, su kuriuo turėjęs 
kalbėti lietuviškai ir klausyti jo 
patarimų. Neilgai ir su humoru 
reikšdamas simpatiją lietuviams 
kalbėjo Scran tono vyskupas 
James Timlin, kilęs iš anglia
kasių šeimos, 

Dar sveikino 
a ts tovas iš 

Vladas Šimaitis. 
103-čios kopos 
Rochesterio. 

Kiekvienas delegatas gavo po 
penkiasdeš imt dolerių čekį, 
tautinių spalvų lietsargį ir gražų 
metalinį Vytį. John V. Chervokas 
ir seselė Virginia M. Vyteli kiek
vienam padovanojo po egzemplio
rių savo knygų. 

Šeštadienis buvo skirtas pra
moginei kelionei į Atlantic City, 
o sekmadienis Susivienijimo 
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Bankete buvo pagerbtos L K S jubiliejinėms padėkos pamaldoms 
centro įstaigos tarnautoja Alena* Rocky Glen Parke, kur vyskupas 
Miškinis, ja i prisegant gėlę ir įtei
kiant prel. J . Balkūno perei
namąją dovaną — šv . Kazimiero 
medalį. Paskelbti Susivienijimo 
darbuotojai, laimėję dovanas už 
naujų narių prirašymą. 

Banketo oficialioji dalis baigta 
prel. Antano Norkūno palaimini
mu ir Tautos himnu. 

Sveikinin-di i r dovanos 

JAV prezidento Ronald Reagan 
ir Scrantono vyskupo James C. 
Timlin sveikinimai buvo atspaus
dinti LK Susivienijimo sukaktu
viniame leidinyje. Sesijų metu 
Alto sveikinimą perdavė dr. 

Paulius Baltakis su prel. Frank 
Yashku, prel. Antanu Norkūnu, 
prel. Algimantu Bartkum ir kun. 
Petru Ališausku koncelebravo šv. 
Mišias. 

J A U N I G E R A D A R I A I 
Cook apskr. šerifas Elrod 

pagerbs jaunuolius, pasižymė
jusius gerais darbais . Bus 
išdalinta 175 žymenys. Žyme
nį gali gauti jaunesnį negu 21 
m. amžiaus, kurie nemokamai 
visuomenės ta rnybai nuo 1986 
m. rugsėjo 1 d. iki 1987 m. rug
pjūčio 31 d.. Skirs bent 80 
valandų. 

Prie a.a. savariorio-kūrėjo Jurgio Dragunevičiaus kapo paminklo 
šventinimo, ti\ et u, rugpjūčio 3 dieną, Hartforde. Vidury velionio 
žmona Anele Dragunevičienė, joe kairėje duktė Audronė Pakštienė. 
Paminklą.svei\tino klebonas kun. Juozas Matutis. Paskutinis, žiū
rint iš priekio dešinėje, sūnus Algimantas Dragunevičius. Aprašy
mas buvo Drauge rugsėjo 6 d. 

Nuotr. R imvydo Dragunev ič iaus 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1986 m. 
rugsėjo 26 d. po trumpos, sunkios ligos, aprūpintas Šv. 
Sakramentais, sulaukęs 84 m. amžiaus, Clevelando klini
koje mirė mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis 

A.tA. 
Dr. PETRAS STUNGYS 

Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskr., Vygėlių kaime. Ameri
koje išgyveno 37 metus. Gyveno Clevelande. 

Dideliame nuliūdime pasiliko: Žmona Konstancija, 
sūnus P e t r a s , marti Zita (Vingelytė), anūkai Pe t ras ir 
Matukas , sūnus Augustinas, mar t i Ada (Jasinevičiū-
tė) ir a n ū k ė Viktutė. 

A.fA. 
ONA BESONIS 

( K E L L E R ) 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1986 m. spalio 3 d. po pietų, sulaukusi 79 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Suvalkijoje. Amerikoje išgyveno 36 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Nijolė Bertu-

cei su vyru Mickey, Irene Dekowski su vyru dr. Stefan; 
sūnus Algis su žmona Patricia; 6 proanūkai: Steven, 
Michael, Dominic, Chris, John ir Heidi ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. Buvo našlė a.a. Juozo. 

Kūnas buvo pašarvotas Petkaus Marųuette Funeral 
Home koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyko pirmadienį, spalio 6 d. 
Nuliūdę: Dukterys ir sūnus. 

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

A.fA. 
VYTAUTUI ŽEMAIČIUI 

mirus, J o žmonai BIRUTEI, seseriai VINCENTINAI 
J U R K U N I E N E I ir jų šeimoms reiškiu užuojautą. 

Kostas Ramonas 

LENOER 

MAK3UETTE 
NATO^JALMNK 

63rd and VVestern Avenue 476-5100 
62nd and Pulaski Road 838-3300 

MEMBER FOfC • MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM 

A.|A. 
ONA LIPNICKIENĖ 

(ClNClCTĖ) 
Gyveno Chicagoje, Bridgeporto apylinkėje. 
Mirė 1986 m. spalio 5 d. sekmadienį, 12:30 vai. ryto, 

sulaukusi senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Pumpėnų parapijo

je, Smilgelių kaime. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesers sūnus Juozas 

Genys su žmona Rita, gyveną Pleasanton, Ca., pusseserė 
Rožė Grubneau su šeima; artima draugė Tekia Ruchas su 
sūnum Walter ir dukra Sabina Klatt ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. Lietuvoje liko seserų vaikai. 

Priklausė Tretininkių, Apaštalystės maldos, Gyvojo 
Rožančiaus, Amžino Rožančiaus ir Sakramento draugijų. 
Buvo amžina narė Tėvų Pranciškonų, Tėvų Jėzuitų, Tėvų 
Marijonų, seselių Kazimieriečių ir seselių pranciškiečių 
draugijų. 

Kūnas bus antradienį nuo 5-9 vai. vak. ir trečiadienį 
nuo 2 iki 9 vai. vakaro pašarvotas Jurgio F. Rudmino koply
čioje, 3319 S. Lituanica A ve. 

Laidotuvės įyks ketvirtadienį, spalio 9 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: S e s e r s sūnus ir pusseserės . 
Laidotuvių direkt. D. Gaidas & G. Daimid. Tel. 523 0440. 

MIELAM KOLEGAI 

A.fA. 
Dr. PETRUI STUNGIUI 

mirus, jo žmoną dr . KONSTANCIJĄ, s ū n u s PETRĄ 
ir AUGUSTINĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame 
ir kar tu liūdime. 

Ohio Lietuvių Gydytojų draugija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

4 3 4 8 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 W e s t 71 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v., C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNOS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 West 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7 - 1 2 1 3 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . , P a l o s Hi l l s , I l l i n o i s 

T e l . — 9 7 4 - 4 4 1 0 

V A S A I T I S — B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x Marijonų bendrada r 
bių draugijos susirinkimas 
bus trečiadienį, spalio 15 d., 1 
vai. p.p. Marijonų vienuolyno 
salėje. Kviečiami visi atsi
lankyti, nes yra svarbių rei
ka lų a p t a r t i . V a l d y b o s 
pirmininkė Sella Kaulakienė 
kviečia taip pat ir naujus 
narius ateiti j susirinkimą. 

x Chicagos aukš tesn io
sios l i tuanis t inės mokyklos 
Tėvų komitetą 1986-1987 
metams sudaro Violeta Pau-
lienė — pirmininkė, Ramutis 
Rūkas — vicepirm., Lilija Kiz-
laitienė — iždin., Danguolė 
Bielskienė — sekr., Donatas 
Vasiliauskas .— narys, An
tanas Vyčas — narys. Komi
tetas maloniai prašo visus 
dalyvauti Chicagos aukšt. lit. 
mokyklos tradiciniam rudens 
baliuje, kuris bus lapkričio 15 
d. 7 vai. vak. Jaunimo centre. 

x Maria Rudienė, „Gied
ros" korporacijos garbės narė, 
..Giedros" šventės proga rug
sėjo 21 d. parėmė „Giedros" 
darbus visa šimtine dolerių. 
Giedrininkės yra labai dėkin
gos. 

x Poetė Ju l i ja Švaba i tė 
G y l i e n ė , rašytoja Nijolė 
Jankutė-Užubalienė spalio 9 d. 
išvyksta i Ix>s Angeles, Calif. 
dalyvauti moterų poezijos 
popietėje. Kartu su jomis vyks
ta ir visuomenininke Marija 
Remienė. 

x Šv. V a r d o vyrų d r a u 
gija Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje ateinan
tį sekmadienį, spalio 12 d., 8 
vai. šv. Mišios turės bendrą 
Komuniją, o po pamaldų 
parapijos salėje bus pusryčiai 
ir trumpas susirinkimas. 

x Rūtos Pakš t a i t ė s su 
Kevin Smith užsakai prieš 
santuoką eina Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje. 

x St . Xav ie r College, 3700 
W. 103 St. Chicago, spalio 11 
d., šeštadienį, kviečia tradi
cinį alumnų susibūrimą, 
kuriame bus šv. Mišios, pietūs 
ir metinė programa. Rezer
vacijoms skambinti tel. 779-
3-300 ext. 300. 

x Lietuvių Fondas kviečia 
padidinti savo įnašus, ar tapti 
naujais L.F. nariais ir likti 
amžinais lietuvybės rėmėjais. 
Atsiuntę savo įnašus spalio 
mėn. gaus vieną svečio bilietą 
j vajaus užbaigtuvių banketą, 
kuris bus spalio 25 d. Prog
ramą išpildys humoristas 
aktorius Vitalis Žukauskas iš 
Nevv Yorko. Kreiptis į L.F. 
raštinę tel. 471-3900. 

(pr.) 
x Marąuet te P a r k o apylin

kėje išnuomojamas 3 kam. 
butas su baldais. Prašom 
skambinti 925-5686. 

(sk.) 

x Ieškoma moter is saugo
ti 2 vaikus Oak Parko apylin
kėje. Skambinkite 3S6-3454. 

(sk.) 

x A n t r a s k a i m a s su nauja 
programa pasirodo Play-
house, 2515 W. 69 St. spalio 
11,12,18,19 ir 25 d. Pradžia 
šeštad. 8 v.v., sekmad. — 6 v.v. 
Rezervacijos Gifts In te rna-
t ioan 471 1424. 

(pr.) 

A K A S 
),Ti;i.inii' ir t ,nsomc M^U TUMU 

S K K . l S 
S i •Hik'-tii p.Jt\rtrmi c . i m o 

,ipdr.iuMi P^ts prižiūriu li.irki. 
\ R \ > n \ S KIM A 

trbj t .up \? v r ir 

POSĖDIS SU L A F - 0 
IR LLV-ES NARIAIS 

1941 m. — Lietuvių tautos 
sukilimo minėjimas pavyko 
puikiai. Viena iš specialių 
programos dalių 1941 m. suki-

x Kun. A n t a n a s Nockū-
nas , MIC, Plano, 111. St. 
Mary "s parapijos asistentas 
šią savaitę bus paguldytas į 
šv. Juozapo ligoninę Elgine, 
111., ir ketvirtadienį, spalio 9 
d„ jam bus daroma nemaža 
operacija. J is visų savo drau
gų prašo pasimelsti už jo ope
racijos pasisekimą ir svei
katą. 

x Mar ia i r inž . A n t a n a s 
Rudžiai buvo pakviesti į 
povandeninio laivo USS Chi
cago SSN-721 iškilmingas 
ceremonijas Norfolke, Va , 
laivyno stotyje. Inž. A. Rudis 
yra vienas iš komiteto narių. 
Penktadienį, rugsėjo 25 d., jie 
dalyvavo Cot tage Grove 
Plantation baliuje, o šeš
tadienį, rugsėjo 26 d., specia
liame priėmime. Maria Rudie
nė yra Balfo centro valdybos 
pirmininkė, o A. Rudis — 
Krikš. Demokratų sąjungos 
naujasis pirmininkas. 

x Fi la te l i jos i r numiz
mat ikos parodą rengia fila
telistų draugija „Lietuva", 
minėdama savo veiklos 40 
metų sukaktį, spalio 18-19 d. 
J a u n i m o centre. Parodos 
visuomet yra jungiamos ir su 
svarbesniais valstybiniais įvy- l įm o minėjime buvo pava-
kiais. Ši paroda taip pat yra dinta: „Iškilmingasis posėdis 
skiriama ir Saulės mūšio 750 su Lietuvių Aktyvistų fronto 
m. jubiliejui paminėti. Įėjimas štabo ir Laikinosios Lietuvos 
visiems laisvas. vyriausybės nariais". Toje 

programos dalyje inž. Pilypas 
x Balfo Cicero skyr ius Narutis, LAF įgaliotinio prie 

nuo spalio pirmos dienos ministerių kabineto pava-
pradėjo rudeninį vajų. Aukos duotojas. pristatė ir perskaitė 
y r a r e n k a m o s auko to jų specialų šiai progai Lietuvių 
asmenišku lankymu ir laiš- Aktyvistų fronto sukilimo 
kais. Aukas renka dr. Č. štabo ir Uetuvos Laikinosios 
Bačinskienė, dr. Pr. Budinin- vyriausybės pareiškimą. Po 
kas, J. Dekeris, dr. S. Didžiu- pareiškimu pasirašė (pagal 
lienė, J. Mikulis, B. Novickas, alfabetą): Kazys Ambrozaitis, 
D. Pareigienė. St. Pranskevi- Adolfas Darnusis. Juozas 
čius. J. Skamienė, A. Zails- Kazickas, Mečys Mackevi-
kas. Dr. C. Bačinskienė talki- čius, Mykolas Naujokaitis, 
ninkauja Westside skyriui ir Pi lypas Narut is , Juozas 
lankys to skyriaus aukotojus. Vėbra, Balys Vitkus, LAF 
Vajus sekasi neblogai, nes sukilimo štabo ir LLV-ės atsto-
aukotojai supranta šalpos vai. Šis pareiškimas bus 
svarbumą ir įvertina aukų rin- pasiųstas prezidentui Reaga-
kėjų pasišventimą. nui. atsakant jam į jo atsiųsta 

šiam minėjimui sveikinimo 
x C h i c a g o s A n g l i j o s telegramą, prirašant, kad 

Lietuvių k lubo 25-rių metų 
sukakties leidinys jau renka- ' 
mas „Draugo" spaustuvėje ir 
pasirodys dar šiais metais. 
Klubo veiklos istoriją parašė 
Anatolijus Lakas, o leidžia 
klubo valdyba. Šiuo metu po 
vasaros atostogų valdyba vėl 
suaktyvina veiklą ir ruošia x Kun. Antanas Zvinklys, 
Rudens spalvų vakarą, kuris Hillsboro, Wisc, atsiuntė visą 
bus spalio 25 dieną Šaulių šimtinę ir pratęsė „Draugo" 

p r e n u m e r a t ą v i ene r i ems 
metams su tokiu prierašu: 
..Lieku dėkingas visiems jums 
už puikią dienraščio infor
maciją — mielą, laukiamą 
..Draugą". Kun. A. Zvinklį 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už mielą auką dėko
jame. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Garbės prezidiumas 1941 m. Sukilimo minėjime Jaunimo centre. Iš kairės: D. Krivickas, V'liko 
vicepirmininkas. P. Narutis, LAF įgaliotinio pavaduotojas, K. Ambrozaitis, IA.F reikalų vedė
jas. B. Vitkus, Žemės ūkio ministeris, M. Mackevičius, Teisingumo ministeris. J. Meškauskas, 
ja bute buvo formuojama LL vyriausybė, B. Ner: kas, L L komiteto pirmininkas, T. Blins-
trubas. Altos pirmininkas, A. Sabalis, minėjimo pravedėjas, K. Ječius, Skautų akademikų 
atstovas. VI. Išganaitis, V.D. šaulių rinktinės vadas. N u o t r j T a m u l a i c i o 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
lietuviai džiaugiasi kad prezi
dentas gynė žurnalisto Dani-
loff atvejį ir atskleidė, kaip 
klastojami ir ko verti y ra KGB 
sufabr ikuot i k a l t i n i m a i , 
kuriais naudojasi OSI įstaiga 
ir kad mes lietuviais laisvoje 
Lietuvoje patys spręsime ir tei
sime tuos, kurie buvo kalti 
nacių ir bolševikų okupa
cijose. 

Ši minėjimo programos 
dalis buvo svarbiausia ir todėl 
į šį minėjimą buvo įsijungę 
šauliai, skautai, ateitininkai. 
Šiame minėjime buvo atžy
mėti specialiai du asmenys 
(išdrįstant jau po 45-metų 
atskleisti daugiau faktų): dr 
Juozas Meškauskas, pas kurį 
bute keletą savaičių prieš suki
limą buvo formuojama Lietu
vos Laikinoji vyriausybė, ir 
dr. An tanas Marčiukaitis, 
senelių prieglaudos Kaune, 
Žaliajame Kalne, direktorius, 
nes jo pa ta lpose į s ikūrė 
vyriausias LAK sukilimo šta
bas ir iš ten buvo diriguoja
mas sukilimas. 

vaujant vysk. V. Brizgiui ir 
koncelebruojant kunigams J. 
BoreviČiui, V. Dabušiui, P. 
Dauginčiui, J . Prunskiui. 
Vėliavos palydėjo visus 
pagerbti sukilime žuvusius 
prie aukuro, kur vainiką pade-, 
jo LLV nariai . B. Vitkus ir M.( 

Mackevičius. Visą šį minė
jimą globojo L.F. bičiuliai, 
kurie turėjo šį savaitgalį savo 
suvažiavimą — konferenciją. 

P. 

S E S E L I Ų 
P R A N C I Š K I E Č I Ų 
R Ė M Ė J U SEIMAS 

« 
Seimas, kurį rengė seselių 

pranciškiečių rėmėjų Chica
gos apskrities valdyba, vyko 
spalio 5 d. Prasidėjo 11 vai. 
Marijonų koplyčioje šv. Mišio-
mis, ku r i a s a t n a š a v o ir 
pamokslą pasakė kun. Juozas 
Vaškas, MIC. Pamoksle kun. 
Vaškas priminė, kad Alek
sandras Didysis buvo užkaria
vęs didelę dalį Azijos, bet šian
dien jį žino žmones tik iš 

Šį kartą garbės prezidiume istorijos, o Jėzus Kristus, kuris 

x R. Babicko vadovau
jamas Clevelando vyrų okte
tas koncertuos Chicagoje 
spalio 19 d. 

namų salėje Brighton Parke. 

x Už a.a. P r a n o Kalvai 
čio sielą, vienerių metų mir
ties sukaktį minint, šv. Mišios 
bus atnašaujamos Tėvų Jėzui
tų koplyčioje spalio mėn. 7 d. 
7:30 vai. ryto ir Ormond 
Beach, Floridoje. Draugai ir 
pažįstami prašomi velionį 
prisiminti maldoje. 

šalia LAF ir LLV narių P. 
Naručio, K. Ambrozaičio, B. 
Vitkaus ir M. Mackevičiaus, 
mes matėme ir VLIKo vicepir
mininką D. Krivicką, Altos 
pirmininką T. Blinstrubą, 
PLB pirmininką V. Kamantą, 
LL komiteto pirmininką B. 
Nemicką. parodydami visuo
menei pilną mūsų veiksnių 
kovoje dėl laisvės vienybę. 
Pareiškime lietuviai buvo 
kviečiami kovoje už laisvę 
glaustis ir derinti savo veiklą 
su šiais veiksniais. 

gimė neturte, bet atėjo iš dan
gaus žmones gelbėti, ir šian
dien garbinamas, jo vardu 
daromi geri darbai iš tikė
jimo. Tai daro ir turi daryti 
seselių pranciškiečių rėmėjai, 
nes jie yra Kristaus sekėjai ir 
apaštalai šiuo laiku. 

Po pamaldų buvo pietūs 
vienuolyno salėje. Juos pradė
jo rėmėjų pirmininkė Sabina 
Klatt pakviesdama maldą 
sukalbėti kun. P. Garšvą. Per 
pietus trumpa kalba pasvei
kino pirmininkė ir kun. J . 

J . A. VALSTYBĖSE 

— š v . Kaz imiero lietuvių 
parapijos balius šiemet bus 
spalio 19 d. Šv. Mišias 10:30 
vai. laikys vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM, pamokslą 
sakys „Darbininko" redakto
rius kun. Kornelijus Bučmys, 
OFM. Su vyskupu koncele-
bruos keli kunigai. Parapijos 
viršutinėje salėje 1 vai. bus 
pietūs, o meninę dalį atliks 
populiarus vyrų kvartetas, 
kur į s u d a r o R i m t a u t a s 
Dabšys, Bronius Seliukas, 
Antanas Polikaitis ir Emanue
lis Jarašiūnas. Prie pianino 
bus Raimonda Apeikytė. 
Kvartetą režisuoja Petras 
Maželis. Stalų rezervacijoms 
patarnauja Albinas Mitke-
vičius. 

— A.a. S tasė Avižienie-
n ė , 84 metų amžiaus, mirė 
rugsėjo 13 d. Los Angeles, Cal. 
Po pamaldų Šv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo nulydėta 
palaidoti į Šv. Kryžiaus kapi
nes rugsėjo 16 d. Nuliūdime 
paliko dukterį Aldoną Venckū
nienę ir sūnų prof. dr. Algirdą 
Avižienį su šeimomis. 

— A.a. Liuda Balčiū
n ienė , 96 metų amžiaus, mirė 
rugsėjo 21 d. Diamond Bar, 
Cal. Ji buvo atsikėlusi iš 
Detroito ir gyveno pas savo 
dukrą. Po pamaldų Šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje 
palaidota šalia savo vyro a.a. 
Jurgio Balčiūno Švento Kry
žiaus kapinėse. Nuliūdime liko 
duktė Janina Snook. 

— Rugsėjo 28 d. Newar-
k ' o lietuvių parapiios salėje 
įvyko Lietuvos kriK^čionybės 
600 metų jubiliejaus New Jer-
sey komiteto posėdis. Iškilmės 
Nevv Jerseu valstijoje bus atei
nančių metų gegužės 31 d., 
sekmadienį. Iškilmingos 
pamaldos bus Švenčiausios 
Jėzaus Širdies katedroje, daly
vaujant Nevvark'o arkivysku
pui bei vyskupams ir vysku
pui Pauliui Baltakiui. Po 
religinės dalies Tovvn and 
Country puošniame restora
ne West Orange, N.J., bus 
iškilmingas banketas su meni
ne programa. Komiteto gar
bės pirmininkas yra prelatas 
Jonas Šarnus. Vykdomajam 
komitetui vadovauja dr. Jokū-

x Dr. Juozas Meškaus
k a s . Chicago, 111., rūpin

to1") damasis „Lietuvos medicina" 
rinkimo reikalu „Draugo" 

x J a u n i m o Sąjunga priims spaustuvėje, lankėsi adminis-
prašymus persiųsti telegramas tracijoje ir pratęsė dienraščio 
prez. Reaganui Kari Linnas prenumeratą su visa šimtine, 
klausimu antradienį — penk- Dr. J. Meškauskui, mūsų gar-
tadienį nuo 7-10 vai. vakaro. Tel bės prenumeratoriui, už mielą 

Sukilime pirmosios aukos Prunskis. Iš Pittsburgho buvo 
buvo studentų: Vladas Živat- atvykusios vienuolijos atsto-
kauskas, Antanas Norkūnas, vės ses, Felice Juciutė ir ses. 
inž. Juozas Milvydas ir daug Frances Grybaitė, 
šaulių aukų. Po gerų pietų prasidėjo sei-

Gausus visuomenės daly- mas, kurį atidarė pirmininkė 
vavimas suteikė ypatingą Sabina Klatt, o maldą sukal-
pagarbą ir svarbą šiam minė- bėjo Br. Tadas Margis. Sveiki-
jimui po 45-metų. Šaulių V.D. no Anastazija Snarskienė 
rinktinė su vėliavomis ir pranciškietes, primindama, 
ramovėnai su vėliava suteikė kad retėja seselės, rėmėjai ir 
žavų foną šv. Mišioms, kurias kunigai, taip pat pajamos 
laikė vysk. P. Baltakis, daly- reikalingiems darbams. Primi-

78-2200. 
(pr.) 

x Tau tos F o n d o Chica
gos komi te tas 1986 m. spalio 
mėn. 12 d. (sekmadienį) 2:30 
vai. p.p. Lietuvių Tautiniuose 
namuose (6422 S. Kedzie Ave.) 
ruošia Tautos Fondo tradi
cinius pietus. 

Maloniai kviečiame lietu
višką visuomenę šiuose pie
tuose dalyvauti. Savo daly
v a v i m u J ū s p a r e m s i t e 
moraliai ir materialiniai Tau
tos Fondo atliekamą darbą. 

Pietų metu meninę dalį 
atliks solistė Eglė Rukštelytė 
ir pianistas Robertas Mockus. 

Apie dalyvavimą prašome 
pranešti ligi spalio mėn. 8 
dienos tel. 737-0928 arba 424-
2904. 

Pietūs — 15 dol. asmeniui. 
(sk.) 

auką labai dėkojame. 

x J . Vaičeliūnas, Toronto. 
Kanada, mūsų artimas bend
radarbis, su prenumeratos 
pratęsimu atsiuntė 37 dol. 
auką. J. Vaičeliūną įrašome į 
garbės prenumeratonų sąrašą, 
o už paramą labai dėkojame. 

x Pe t rė KasperaviČiūtė, 
Petersburg, Fla., buvo atvy
kusi į Chicagą, ta proga 
aplankė „Draugą", pratęsė 
prenumeratą ir dar pridėjo 30 
dol. jo paramai. P. Kasperavi-

čiūtę skelbiame garbės prenu-
meratore, o už mielą auką la-
bai dėkojame. 

x D a n a Mi tkus . Los 
Angeles, Cal., atsiuntė 15 dol. 
auką, grąžino laimėjimų 
šakneles su prierašu: „Geriau
sios sėkmės geram „Drau
gui". Ačiū už viską. 

bas Stukas, sekretoriauja Rita 
Sussko, išdininkas yra prela
tas Domininkas Pocius. Kitom 
pakomisėm pirmininkauja 
muzikos — Liudas Stukas, 
banketo — Harold Kamins
kas, banketo bilietų — Bernar
das ir Viola Skriptai, spaudai 
ir leidiniui — Loreta Stukienė. 
Kitas posėdis numaty tas 
lapkričio 16 d., sekmadienį 
Nevvarko parapijos salėje 4 
vai. po pietų. 

— Lietuvos genera l in i s 
konsulas Vaclovas Kleiza, 
Albertas K< Aia, Stasys Kli
mas, dr. Julius Maldutis, Bro
nius Nainys, dr. Tomas 
Remeikis, dr. Jonas Ulėnas, 
dr. Rimas Vaičaitis, dr. Ilona 
Vaišnienė ir Vytautas Vebe-
liūnas bus prelegentai lietu
vių verslo bendrovės „Lito" 
organizuojamoje ekonominėje 
konferencijoje Beach Club 
patalpose Marco Island, Flori
doje. Konferencija vyks visą 
savaitę, lapkričio 5-12, čia 
minėtų asmenų simpoziumas 
— lapkričio 8-9 d. savaitgalį. 
Svečiams bus progų dar ir 
papoilsiauti, pasikai t in t i 
saulėje puikiame balto smėlio 
paplūdimyje, pažvejoti ir 
pabendrauti. 

ANGLIJOJE 

— Antanas Bruzgys iš 
Leigth skaitė paskaitą Didžio
sios Britanijos Lietuvių sąjun
gos surengtame tautos šven
tės minėjime rugsėjo 13 d. 
Manchesterio lietuvių Socia
linio klubo patalpose. 

— Dr . J . Pilcjher^ .žymus 
Lietuvos pašto ženklų specia
listas, buvo svečias, rugpjūčio 
16 filatelistų draugijos „Vil
niaus" pobūvyje Manchesterio 
lietuvių klube. 

— Lietuvių Aušros Var tų 
Marijos Židinyje rugsėjo 7, 
minint Šiluvos Marijos šven
tę, Nottinghame buvo sureng
tas maldos žygis už Lietuvą. 

— „Europos Lie tuv io" 
kasdien nuplėšiamas. 1987 m. 
kalendorius j a u i šspaus
dintas. Galima gauti krei
piantis į EL administraciją, 2 
Ladbroke Gardensf, London 
Wll 2PT. ^ ^ 

In* l'ilvp.is Narutis, LAK įgaliotinio prie minist»-rių kabineto pava
duotojas, skiiito specialų pareiškimą 1941 m sukilimo minėjime. 

Nuotr J . Tamulaicio 

nė. kad socialinė apdrauda 
reikalinga, nes daugelis jau 
sensta, prašė pasimelsti, padė
kojo rėmėjoms ir rėmėjams. 
Taip pat visoms padėkojo už 
darbus ir ragino nepailsti 
apskrities valdybos pirm. 
Sabina Klatt. 

Ses. Felicija iš Pittsburgh, 
Pa., pasveikino rėmėjus ir 
trumpai priminė, kad yra 
stebuklų: seselės dirbo veltui, 
bet jas rėmėjai parėmė savo 
aukomis ir darbu. Kartu 
pasveikino vyresniąsias rėmė
jas, kurios jau pavargo po 
amžiaus našta. 

Skyrių pranešimuose už M. 
Janavičienę kalbėjo S. Klatt ir 
priminė, kad pirmo skyriaus 
pirm. M. Janavičienė dėkoja 
už maldas ir paramą jai 
sveikstant. Kalbėjo kitų sky
rių pirmininkės — U. Raste
nienė, 0. Paurazienė, Terry 
Vaitkus kalbėjo už pirm. J. 
P a r g a u s k i e n ę . K e n o s h a 
atsiuntė auką paštu. Ses. 
Felicija pranešė apie Pitts-
burgo rėmėjų organizavimą. 

I š r i n k t a a t e i n a n t i e m s 
metams rėmėjų apskrities 
valdyba: Sabina Klatt — 
pirmininkė, Ona Paukštienė 
— 1 vicepirm., Jean Pargaus
kienę — 2 vicepirm.. Uršulė 
Rastenienė — ižd.. Stella 
Kaulakienė — sekr., Ona 
Paurazienė, — 1 iždo globėja, 
Ona Šliterienė, — 2 i.g„ 
Anastazija Snarskienė — 3 
i.R.. Pranciška Ivanauskienė 
— tvarkdarė, Theresa Vaitkus 
— viešųjų reik. vad., John 
Henson — fondo vadovas. Pir
mo skyriaus pirm. Mary 
Janavičienė, antro — Jeroni
mas Jankus, ketvirto skyr. — 
Antanas Stankus, penkto sk. 

— Jean Pargauskienė. 
Seimą malda užbaigė kun. 

P. Garšva. Seimo dalyviai dar 
pasikalbėjo ir skirstėsi paten
kinti seimo tvarka ir pravė
dini u, pasiryžę dirbti seselėms 
pranciškietėms ir ateityje. — 

P.S. 

KRIKSC. DEM. 
SUVAŽIAVIMO 

PAMALDOS 

Rugsėjo 27 d. atspaus
dintam plačiam aprašyme 
Lietuvių Kr. Demokratų sąjun
gos konferencijos, įvykusios 
rugsėjo 20 ir 21 dienomis Tau
tiniuose namuose. P i rma 
konferencijos dieną buvo posė
džiai ir vakare banketas. 
Banketo salė buvo pilna. Posė
džiuose dalyvavo apie 80 
asmenų. Iš jų apie 20% svečių. 

Antrą dieną buvo pamaldos 
Švč. M. Marijos gimimo 
bažnyčioj. Šv. Mišias atna
šavo kan. V. Zakarauskas ir 
pamokslą pasakė. Pamoksle 
paminėjo Kr. Demokratijos 
principus ir Lietuvos istorijos 
tragiškus įvykius. Keli klausy
tojai užsiminė, kad buvo labai 
įsigyvenę į kanaun inko 
pasakytas mintis. 

Šia proga tik norėjau papil
dyti konferencijos aprašymą. 

Jonas Jokubka 

6247 <£. D(tdtU <zĄvinu.M. 

Cfiicayo, 0X 60629 

'Dtl. — 776-S700 

!/N»t£o vaC. nuo Q iki 7 vaL. vak. 

tStltad. Q v. t. iki i vai. d. 




