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Lietuvos krikšto 
jubiliejui artėjant 

(Tęsinys) 
Lie tuvos v y s k u p ų i r 
vyskupijų va ldyto jų 
r a š t a s k u n i g a m s ir 

t i k i n t i e s i e m s 
( R a š t a s s p a u s d i n a m a s 

pradiniame stovyje, pabraukti 
žodžiai, s a k i n i a i a r net 
pastraipos RRT įgaliotinio 
įstaigos buvo išbraukti.) 

Jau netoli 2000 metų žmoni
ja gyvena Kristaus palaimos 
ženkle. Pradėję nuo Pales
tinos, kur Kristus gimė, mokė, 
kentėjo ir iš numirusiųjų prisi
kėlė, apaštalai ir jų mokiniai, 
o paskui jų įpėdiniai nešė Kris
taus šviesą ir malonę visoms 
tautoms: pirmiausia artimes
nėms, l engv iau pasiekia
moms, vėliau ir tolimoms bei 
tolimiausioms. 

Prieš 600 metų Dievo 
Apvaizda suteikė šią dovaną 
mūsų tėvų ir protėvių žemei 
Lietuvai. Šventuoju Krikštu 
1387 m. ji įsijungė į didžiąją 
krikščionijos šeimą, tapo jos 
palaimos paveldėtoja ir dali
ninke. Per šešis šimtmečius 
Kristaus malonės remiami 
nesuskaitomi lietuviai katali
kai garbingai žengia doros 
keliais ir pasiekia išganymą. 

Mes, Lietuvos Vyskupai ir 
Vyskupijų Valdytojai, džiugiai 
išgyvendami krikščionybės 
palaimą, nuoširdžiai kviečia
me mieluosius brolius kuni
gus ir visus brangius tikin
čiuosius pažymėti Lietuvos 
Krikšto jubiliejų dvasinio 
atsinaujinimo trimečiu. 

1985 m. tebus mums Gero
sios naujienos metais. Klausy
dami pamokslų, gilindamiesi į 
mūsų kultūros istoriją, šiais 
metais s u s i p a ž i n s i m e bei 
įvertinsime, ką mūsų tautai 
krikščionybė yra davusi ir 
tebeduoda. 

1986-ieji tebus Sąmoningo 
tikėjimo metais. Jais stengsi
mės pagilinti savąsias tikėji

mo žinias, mokysimės Kris
taus Evangelijos šviesoje 
žvelgti į save ir pasaulį ir savo 
gyvenimo uždavinius. 1987-
uosius — patį jubiliejų — 
š v ę s i m e k a i p Gyvos ios 
krikščionybės dvasios metus, 
s u p r a s d a m i , kad mūsų 
krikščionybė nėra sausa teori
ja, o sau ir kitiems palaimin
gas. Šviesus gyvenimas. 

Krikščionybės kelias į Lietu
vą nebuvo lengvas. Mūsų 
protėviai gyveno toli nuo 
didžiųjų senovės kelių, todėl 
ilgą laiką mažai buvo žinomi. 
Pirmieji misionieriai, bandę 
pasiekti baltų tautas, buvo 
čekų ir vokiečių vyskupai ir 
vienuoliai. 997 m. Prahos 
vysk. šv." Vaitiekus (Adalber
tas) su dviem kunigais atvyko 
į prūsų žemę ir bandė skleisti 
k r i k š č i o n y b ę , bet buvo 
nesuprastas ir nužudytas. 
Toks pat likimas po 11 metų 
(1008; ištiko šv. vysk. Bru
noną (Bonifacą), mėginusį 
apaštalauti jotvingių žemėje. 

Pora šimtų metų vėliau 
mūsų protėviai vėl susidūrė su 
kr ikščionimis vakaruose, 
rytuose ir pietuose, daugiau
sia ginklu. Karingųjų prūsų ir 
lietuvių dažnai užpuldinė
jami, mozūrai apie 1200 m. 
pasikvietė savo sienų saugoti 
kryžiuočių ordino riterius. 
Rygoje ir apie ją įsikūrę vokie
čiai kolonistai įsisteigė kala
vijuočių ordiną. Ilgainiui šie 
ordinai iš gynybinių tapo 
agresyvūs ir pridarė didžiu
lių skriaudų prūsų ir latvių 
gentims, Lietuvai ir Lenkijai. 
Iš jų rankų lietuviai nesutiko 
priimti kryžiaus. 

(Bus daugiau) 

Daug žuvo žemės drebėjime 
S a n S a l v a d o r . — Pasikar

tojantis žemės drebėjimas 
Salvadoro sostinėje paliko 
apie 500 žuvusių griuvėsiuose. 
10,000 sužeistų ir apie 21,000 
be pastogės, nors tikro skai
čiaus nelaimės paliestųjų dar 
ir dabar negalima nustatyti. 

Prezidentas Jose N. Duarte 
paskelbė y p a t i n g ą stovį 
sostinėje ir prašė pagalbos iš 
visur. Visos miesto ligoninės, 
išskyrus vieną, sugriautos. 
Vandens, elektros ir susisieki
mo priemonės nutrauktos, tele
fonai beveik neveikia. Sužeis
tieji siunčiami į Gvatemalą 
pirmajai pagalbai suteikti. 

Amerikos a m b a s a d o s 9 
tarnautojai sužeisti. Ambasa
dos reikalai tvarkomi iš 
ambasadoriaus Edwin Corr 
namų. nes ambasada beveik 
sugriauta. Salvadoro sukilę-
liai sulaikė savo civilinio karo 
veiksmus, kol bus reikalinga 
padėti ne l a iming ies i ems 
tau t ieč iams . Daugiaus ia 
nukentėjo miesto centre esan
tys modernūs, didieji pasata-
tai, o taip pat ir San Jacinto 
apylinkė, kurioje gyvena 
neturtingi žmonės. Šešių metų 
neramumai ir ta ip nualino 
gyventojus. Kraštas ekonomiš
kai dar labiau kentės. Plana
vimo min i s te r i jos nau jas 
pastatas taip pa t sugriautas 
su 40 asmenų gyvybėmis. 

T r ū k s t a į r a n k i ų 
Gelbėjimo darbai vyksta 

labai pamažu, nes nėra tinka
mų įrankių nupjauti geležies 

Sovietai vengia 
susitarti 

Amerikai nereikia gintis 

Atsisveikinant po pasitarimų Islandijoje prez. R. Reagan klauso paskutinio M. Gorbačiovo 
žodžio, kuri vertėjas perduoda anglų kalba. 

Bus naujas 
imigracijos įstatymas 

Washingtonas. — Senato 
ir Atstovų rūmų paskirti 
nariai specialiai susirinkę 
tarėsi, kad išlygintų nuomo
nių skirtumus imigracijos 
įstatymo projekte. 

Senatas imigracijos įstaty
mo projektą jau buvo priėmęs 
1985 m., bet Atstovų rūmai tik 
dabar ėmėsi iniciatyvos 
tokiam įstatymui pravesti. 230 
atstovų balsavo už pateiktą 
projektą, ir tik 166 prieš. 
Manoma, kad šis įstatymas 
bus greitai priimtas. Sen. 
Strom Thurmond iš Pietų 
Karolinos, vadovauja šiems 
pasitarimams, kurio komisijoje 
yra 7 senatoriai ir 32 kongres-
menai. Panaši komisija buvo 
sudaryta ir 1984 m., bet ji 
negalėjo susitarti. Šiuo metu 
sąlygos susitarimui žymiai 
palankesnės. 

99-sis Kongresas turi išsi
skirstyti šios savaitės gale 
pasiruošti rinkimams. Įstaty
mų projektai, kurie nebus 
priimti iki sesijos pabaigos, 
bus pamiršti arba tik naujam 
Kongresui iš naujo įteikti 
svars ty t i . Administracija 

ti nelegaliai įvažiavusius 
svetimšalius į darbą. Jie turės 
parodyti savo tapatybės 
dokumentą ir pilietybės statu
są. Praeityje šiam įstatymui 
priešinosi ispanų kiimės atsto
vai, bet dabar savo nuomonę 
pakeitė, nes ateityje galėtų 
būti priimtas daug griežtesnis 
įstatymas, kuriame nebūtų 
amnestuoti iki šiol nelegaliai 
atvykę į šį kraštą. 

Pagal Atstovų rūmus, 
darbdavys, kuris priims į dar
bą nelegaiiai atvyitusį darbi
ninką, bus baudžiamas nuo 
1,000 iki 2,000 dol. bausme už 
kiekvieną asmenį. Už kiekvie
ną asmenį priimtą po pirmojo 
nubaudimo, būtų baudžiama 
jau nuo 2 iki 5 tūkstančių dol. 
suma. 

Visi, kurie iki 1982 m. sausio 
1 d. yra nelegaliai atvykę, 
pagal šį projektą būtų laikomi 
jau legaliais gyventojais. 
Tačiau Senatas nori, kad ši 
amnestijos data būtų 1980 m. 
sausio 2 d. 

Šiame projekte draudžiama 
darbdaviams diskriminuoti 
legaliai atvykusius užsienie-

balkiams ar išardyti cemento 
blokams. Kai įvyko žemės 
drebėjimas Meksikoje, tai 
žmonės užversti griuvėsiais 
išgyveno net 6 dienas. Dauge
lis neranda savo šeimos narių. 
Televizija nuolat perduoda 
paieškomų žmonių pavardes. 
Gyventojai labai išgąsdinti. 

Va ls tybės 
s iunčia paga lbą 

Amerika siunčia savo pagal
bą žmonėmis, vaistais ir 
įrankiais. Neįmanoma prieiti 
prie griuvėsių, nors kai kur 
g i r d ė t i ž m o n i ų b a l s a i 
a imanuo jan t . Raudonasis 
Kryžius pasiuntė daug pagal
bos rūbais, palapinėmis ir 
pirmosios pagalbos reikme
nimis. Prancūzija. Vokietija ir 
Šveicarija siunčia savo para
mą specialistais, vaistais, 
įrankiais ir ištreniruotais šuni
mis, kad surastų žmones tarp 
griuvėsių. Italija. Ispanija ir 
Meksika atsiuntė savo pagal
bą. 

Arkivysk. Rivera y Damas, 
kuris buvo Panamoje pasita
rimuose, tuoj grįžo namo ir 
lankė sugriautas miesto dalis. 
„Šis miestas jau buvo sugriau
t a s 9 kart ir vėl atsistatė 
Dievo pagalba ir vėl bus 
atstatytas". — guodė arkivys
kupas. 

stipriai remia šį imigracijos čius vien tik dėl to, kad jie yra 
užsieniečiai, tačiau jei tam 
darbui y ra du asmenys 
tinkami — pilietis ir nepilie-
tis. tai pirmenybė teikiama 
piliečiui. 

Kongreso narių tarpe vyrau
ja nuomonė, kad naujas 
imigracijos įstatymas yra 
būtinai reikalingas ir jis bus 
priimtas dar šioje sesijoje. 

Marčenko likimas 

— Maskvoje Pravda rašo, 
kad Černobylyje bus statomi 
dar du reaktoriai, taigi, iš viso 
bus jau šeši reaktoriai. 

projektą. 
Suvaržymai 
darbdaviams 

Šiame projekte numatyta, 
kad darbdaviai negalės priim-

Britai atsako į 
pabaltiečių rasta 

Londonas . — Černobylyje 
įvykus branduolinei katastro
fai. Baltų Taryba Didžiojoje 
Britanijoje buvo pasiuntusi Miunchenas. — Tarptauti-
laišką britų užsienio reikalų nės organizacijos „Tikėjimas 
ministerijai, išreikšdama susi- antrajame pasaulyje" infor-
rūpinimą dėl dviejų kitų sovie- macijų biuletenis atkreipia 
tų atominių elektrinių — dėmesį į ukrainiečio žmogaus 
Ignalinoje ir I-eningrade, teisių gynėjo Anatolij MarČen-
nepakankamo saugumo ir ko tragišką likirrą sovietinėje 
p r a š y d a m a . kad br i tų nelaisvėje. Iš Permės lagerio 
vyriausybė imtųsi atitinkamų Marčenko praėjusių metų 
žygių tarptautinėje plotmėje pabaigoje buvo perkeltas į 
daugumo priemonėm Sovietų Čistopolio kalėjimą, kur yra 
Sąjungos branduolinėse jėgai- kalinamas pačiomis griež-
nėse sustiprinti. Britų užsie- čiausiomis sąlygomis. Pasta-
nio reikalų ministerija savo tuoju laiku buvęs kelis kartus 
atsakyme Pabaltiečių tarybai sumuštas ligi sąmonės neteki-
užtikrina. kad Sovietų Sąjun- mo. Nuo smūdų yra jau 
ga bus raginama artimiau apkurtęs, be to. penkeri žiau-
bendradarbiauti su Tarptau- raus kalinimo metai Permės 
tinę Atominės Energijos lageryje visiškai pakirto jo 
agentūra, siekiant pasauliniu sveikatą. Nežiūrint to, ,dabar 
mastu apsaugoti atomines čistopolio kalėjime yra daž-
felektrinesnuoeventualiųnelai- nai siunčiamas į izoliatorių, 
mių. Bus taip pat reikalau- kur beveik be maisto yra 
jama, kad sovietai modifikuo- išlaikomas ištisas savaites, 
tų v isus savo t u r i m u s Marčenko nuo 1981 m. atlieka 
Černobylio tipo branduolinius dešimties metu kalėjimo ir 
reaktorius, kad ateityje būtų penkerių metų t r e m t i e s 
išvengta galimu pavojingų bausmę. J is buvo apkaltintas 
avarijų. sovietinės santvarkos šmeiži-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

v 
— Tiesa, okupuotos Lietu

vos Komunistų partijos komi
teto leidžiamas laikraštis, 
spalio 2 d. laidoje išspausdino 
p a s i k a l b ė j i m ą su Valdu 
Adamkumi, kuris yra Gamtos 
apsaugos federalinis Midvvest 
regiono administratorius, apie 
įvairias gamtos tyrimo išsau
gojimo problemas JAV ir 
Sovietų Sąjungoje. Su juo 
kalbėjosi Vilius Kavaliaus
kas, Tiesos reporteris New 
Yorke ta proga, kai V. Adam
kaus vadovaujama JAV dele
gacija lankėsi Charkove ir 
Sočyje. 

— Jugos lavi ja išleido du 
amerikiečius iš kalėjimo, kurie 
buvo suimti už aktyvų daly
vavimą demonstracijose prieš 
komunistinę valdžią kongres-
meno William Broomfield 
prašymu. Peter Ivezaj buvo 
nuteistas 7 m. kalėjimo baus
me. Vjerolub Radizojevic iš 
Kalifornijos taip pat galės 
grįžti į Ameriką, o trečias 
amerikietis Gradmir Hadzic 
bus dar išleistas be teismo. 
JAV ambasadorius Jugosla
vijoje John Scanlon padėjo 
juos išlaisvinti. 

— Lietuvos jaunimo teat
ras, kuriam vadovauja E. 
Nekrošius, su trimis veikalais 
— Korostyliovo „Pirosmani", 
Šaltenio „Škac, mirtie, visa
dos škac" ir Čechovo „Dėdė 
Vania ' " g a s t r o l i a v o su 
spektakliais Krokuvoje. 

— Argent inos prezidentas 
Raul Alfonsino su oficialiu 
vizitu lankysis Sovietų Sąjun
goje. 

— Filipinuose komunistai 
susirėmė su kariuomenės dali
niais centrinėje krašto dalyje 
ir žuvo 9 kariai ir vienas civi
lis. Kitoje vietoje žuvo trys 
žmonės. Tai kerštas už jų vado 
suėmimą praeitą mėnesį, kuris 
laukia teismo. 

— Ir ina Rautš inska ja , 
kuri Sovietų Sąjungoje buvo 
nuteista kalėti 1983 m. 12 
metų už savo poeziją, buvo 
staiga išleista iš kalėjimo ir 
sugrįžo pas savo vyrą į 
namus. 

— Amer ik ie t i s Arnold 
Lockshin, kuris su šeima atvy
ko į Maskvą ir pasiprašė poli
tinio prieglobsčio, spaudos 
konferencijoje pasakė, kad dar 
per anksti sakyti, ar jo šeima 
norės Čia pasilikti visam 
laikui. 

Reykjav ikas . — Prez. Rea-
gano ir sovietų gen. sekr. 
Gorbačiovo dviejų dienų pasi
tarimai baigėsi be susitarimo 
ginklų kontrolės klausimu ir 
be nutarimo susirinkti viršū
nių konferencijai Amerikoje. 

Vals tybės sekr. George 
Shultz spaudos konferencijoje 
pareiškė savo didelį nusivyli
mą, kad nieko nesutarta. Šiuo 
metu dar neaišku, ar Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos santy
kiai dėl to pablogės, ar numa
tomas susipratimas vidutinio 
nuotolio ir ilgų distancijų 
raketų kontrolės reikalu bus 
tęsiamas toliau, ar atominiai 
bandymai bus sustabdomi, jei 
neprieita susitarimo strategi
nio apsigynimo iniciatyvos 
programoje. 

D r a m a t i š k a s ga las 
Daug nusivylimo pastebėta, 

kad per 11 valandų abu vadai 
nepriėjo jokio priimtino susi
tarimo, nežiūrint jų ekspertų 
posėdžiavimo per abi naktis, ir 
kaltinant abi puses už nepasi
sekimus. Prezidentas, kalbė
damas amerikiečiams oro 
bazėje prieš išskrendant į 
namus, pareiškė, kad jie buvo 
atvažiavę čia taikos reikalais 
ir padėję ant stalo toli siekian
čius nusiginklavimo planus 
istorijoje, tačiau juos gene 
ralinis sekretorius visus atme
tė. Buvo tikėta Genevos 
konferencijos dvasia tęsti 
pasitarimus iki laimėjimo, o 
ypač tikint paskutiniais sovie
tų pareiškimais, leidžiančiais 
suprasti, kad norima tikrai 
susitarti, bet dramatišku fina
lu Gorbačiovas parodė, kad 
amerikiečiai klydo jais tikėda
mi. 

Sovietų vadas visus susi
tarimus sumžinti ginklavimą
si surišo su Reagano apsigy
nimu prieš raketas planu, 
norėdamas, kad Amerika 

Nauja stotis 
erdvėse 

Washington. — NASA ad
ministracija pranešė, kad po 
įvykusios Challenger erdvės 
laivo nelaimės Amerika ir vėl 
galėtų pirmauti erdvėse, savo 
nauju planu pastatyti visiškai 
naują erdvės stotį, kuri būtų 
500 pėdų pločio. 

Šis p r a n e š i m a s buvo 
padarytas tą pačią dieną, kai 
Atstovų rūmai patvirtino 407 
balsais prieš 8 NASA 1987 m. 
įstatymą, pagal kurį pradžiai 
tokios stoties statybai skiria
ma 410 mil. dol. Jame numa
tyta ir išlaidos susprogusiam 
erdvės laivui pakeisti. 

NASA adminis t ra tor ius 
James Fletcher pasakė Atsto
vų rūmų erdvės komisijai, kad 
31 skridimas erdvės laivu 
galės būti pradėtas tik 1993 
m., nes dėl komplikuotų ir 
žymiai patobulintų įrengimų 
anksčiau nebus galima to 
padaryti. Tame plane numa
tyta, kad tokioje orbitos stoty
je pasikeičiant galės būti 8 
žmonės net iki 90 dienų, bet 
yra galimybė, kad galės tilpti 
ir 20 ar 30 asmenų. 

Numatoma, kad šis projek
tas kainuos apie 8 ar 10 bil. 
dol. Kad JAV galėtų pirmau
ti, tokia erdvės stotis yra būti
n a i r e i k a l i n g a . NASA 
adminis t rac i ja sako. kad 

neturėtų jokio apsigynimo 
plano, analizuoja Leslie Gelb 
New York Times dienraštyje. 
Prezidentas ir sekr. Shultz dar 
tiki, kad progresas y ra 
padarytas puolamųjų ginklų 
kontrolėje. Tačiau nežinoma, 
kaip tie raikalai vystysis 
toliau. 

Visos A m e r i k o s 
va rdu 

Praeito penktadienio va
kare, kai prezidentas buvo 
Islandijoje, Atstovų rūmų var
du Thomas P. O'Neill tele-
fonavo prezidentui ir pranešė, 
kad atstovai suvienodino 
nuomones ginklų kontrolės 
reikaluose su Baltųjų rūmų 
n u s i s t a t y m u . Tuo b u v o 
užtikrinta, kad, kai prezi
dentas kalbėsis su Gorbačiovu, 
kalbėsis ne vien tik savo, bet 
visos Amerikos vieningos 
nuomonės vardu. 

Ger iau paž ino 
sov ie tus 

Sovietų Sąjungos komunis
tų partijos generalinis sekr. M. 
Gorbačiovas už nepasisekimą 
s u s i t a r t i s a v o s p a u d o s 
konferencijoje a p k a l t i n o 
Ameriką, kad ji nenusileido 
savo apsigynimo programoje 
ir nori toliau tęsti priešbran-
duolinę raketų iniciatyvą. 
Baigiant pasitarimus. jis 
pasakęs prezidentui , kad 
prarasta istorinė galimybė 
susitarti ir kad niekada nėra 
buvę. kad abi pozicijos būtų 
buvusios taip arti viena kitos. 
Žinoma, nebuvo jokios kalbos 
apie viršūnių konferenciją, 
kuri buvo numatyta prieš tai. 
Sekr. Shultz pasakė, kad visas 
r e i k a l a s p a b l o g ė j o , k a i 
Gorbačiovas panorėjo, kad 
labai svarbus 1972 m. susi
tarimas nustatant apsigyni
mo raketų skaičių, būtų 
panaikintas. Ir kai pasitari
mai ėjo prie galo, pasidarė 
visai aišku, kad nebus galima 
susitarti. „Aš niekada nebu
vau tiek daug patenkintas 
prezidento laikysena pasitari
muose, kaip kad šį kartą", 
kalbėjo Valstybės sekretorius 
G. Shultz. Nors nesusitarta, 
tačiau šis susitikimas laiko
mas naudingu, nes buvo gali
ma geriau pažinti sovietų 
laikyseną. 

Žmogaus teisių klausimas 
buvo keliamas ir įteiktas kai 
kurių asmenų sąrašas, kurie 
prašomi išleisti išvykti iš 
Sovietų Sąjungos. Sąrašą 
sovietai priėmė ir sakė. kad 
kas nori, visada gali išvažiuo
ti. 

Pasiekta susipratimo vidu
tinio nuotolio raketų apriboji
me ir kai kuriose kitose srity
se, kurios jau ir anksčiau buvo 
diskutuotos. Savo žodį sekr. G. 
Shultz spaudai baigė, saky
damas: „Du vadai nusprendė, 
kad nebuvo galima pasiekti 
susitarimo". Kas bus daroma 
toliau, komentatoriai nedrįsta 
spėlioti. 

K A L E N D O R I U S 
Spalio 14 d.: Kalistas. Fortū

natą. Mindaugas. Lakštuonė. 
Spalio 15 d.: Antiokas Tere

sė Avil.. Ina. Gailiminas. 

mu dėl to, kad buvo iškėlęs į 
viešumą nežmonišką sovie
tinio režimo elgesį su kitamin- Sovietų Sąjunga su savo Mir 
čiais ir sąžinės bei politiniais s t o t i m i jau d a b a r y r a 
kaliniais. pralenkusi Ameriką. 

Saulė 
b: 13. 

ORAS 
teka 7:00. leidžiasi 

Temperatūra dieną 49 1.. 
naktį 30 1. Galimos snaigės, 
šalta. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKU PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS f SVEIKATA, 6515 S*. CalifornU Ave . . Chica«o. IU. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

GĖRYBĖS IR 
BLOGYBĖS MITYBOJE 

Mokykimės skirti grūdus 
nuo pelų mityboje — ta
da sveikesni būsime. 

Mediciniškas 
r ag in imas 

Žmonės semiasi mitybos rei
kalu žinias iš daugelio šal
tinių. Dažnai jie seka save 
mityboje žinovais pasiskel
busiųjų patarimais. Taip elg
damiesi žmonės kar ta is 
nukenčia. Todėl tegul būna 
geriausiu mityboje patarėju 
gydytojas kiekvienam mūsiš
kiui. 

Jau prieš 700 metų buvo 
išmintingai galvota apie mity
boje apsišvietimą. Jau tada 
laikyta mityba svarbiausiu 
pagelbininku medicinoje, nes 
nuolat mintama, tiek svei
katoje, tiek ligoje. 

S e n a s i s T e s t a m e n t a s 
(Danieliaus knyga, 2 perskyri
mas) aprašo keturių žydų 
mitusių dešimt dienų daržo
vėmis ir vandeniu — jie geriau 
atrodė už tuos, kurie mito 
karališku maistu. 

Kiekvienas gydytojas kas
dien turi apsispręsti eiti 
geriausiu keliu mitybos srity
je, nežiūrint nuolatinių prieš-
ginybių tuo reikalu. Vyksta 
nuolatiniai nuomonių priešin
gumai vitaminais gydyme, 
maistu nutukimo tvarkyme, 
bei „Health Foods" nau
dojime. 

Nors medicinos mokyklos 
nepakankamai skiria dėmesio 
mitybai, vienok gydytojo ži
nios tuo reikalu yra gauses
nės už daugelio save specialis-
t a i s t o j e s r i t y j e 
apsišaukusiųjų. kurių sveikų 
patarimų nereikia visada nie
kinti. 

( lydytojas išsitreniruoja 
mokslinėje logikoje ir įsigilina 
j žmogaus fiziologiją, todėl jis 
turi gerą pagrindą vertinti 
dabar mityboje esamas žinias 
ir yra pajėgus teikti maistu 
gydyme patarimus. 

Būtinai turi kiekvienas 
mūsiškis susipažinti su kai ku
riomis mityboje priešginy-
bėmis ir mėginti jas išnarp
lioti, pasinaudojant sveiku 
medicinišku galvojimu. 

* 
Amerikiečių ma i s to 

saugumas ir 
nuodingumas 

Viena priešjįnybė matyti 
ka lbant apie amerikiečių 
maistą: vieni tvirtina, kad jis 
yra labai blogas — apnuo
dytas. Tai aiški neteisybė, 
nors ją daugelis kartoja. Jei 
čionykštis maistas jau taip 
blogas, tai kodėl dabar ameri
kiečiai gyvena ilgiau, negu 
bet kada praeityje? 1920 
metais gimęs amerikietis galė
jo tikėtis sulaukti amžiaus vi
durkio 4f>.3 metų. o moterys — 
48.3 metų. Šiandien gimęs ber
niukas gali tikėtis sulaukti 71 
metų. o mergaitės 78.3 m. 

Žinoma, šalia maisto dar 
daugelis ir kitų veiksnių turi 
įtakos amerikiečių amžiaus 
prailginimui. Aišku, visada 
yra vietos pagerinimui ameri
kiečių mitybos. Tik nereikia 
gąsdinti žmonių, būk visas 
amerikietiškas maistas yra 
apnuodytas ir jo valgymas yra 
pamažu einąs apsinuodi
jimas. 

Neabejotinai dabartiniai 
amerikiečiai minta saugiau ir 
greičiausiai maistingiau už 
savo prosenelius. Mes lietu
viai sveikos lietuviškos gal
vos neprarasdami galime 
Amerikoje tinkamai maitintis 
didesnei savo naudai. Čia 
sveiko maisto turime kalnus, o 
tokio gėrimo — ežerus. Tik 

išmokime ir pajėkime čia 
esamą maistą reikiamai 
sunaudoti. 

Nuo cukraus per daug 
netolkime ir per ar t i 

jo nesišliekime 
Cukrinėse švendrėse ir to

kiuose runkeliuose randasi 
saldi medžiaga vadinama 
sucros<>. Mes ją vadiname cuk
rumi. Jo gausus valgymas 
nėra sveikas dalykas. Tik 
nereikia šiame reikale išeiti į 
lankas. Saikingas cukraus 
naudo j imas t i k r i a u s i a i 
nepakenkia širdžiai, nenu-
tukina ir cukraligės neprišau
kia bei kitų negerovių nesu
kelia. Išimtį čia sudaro dantų 
gedimas, nes jį, šalia kitų dan
tis gadinančių priežasčių, 
paskatina saldumynai. 

Vaikai ir suaugusieji turi 
vengti nuolatinio bei dažno 
saldumynų čiulpimo. Motinos 
turi turėti pakankamai išmin
ties ir nesivesti savo vaikus j 
krautuves. kur saldainių 
dėžės nogso. Savu pavyzdžiu 
vaikus mokyti turėtų suau
gusieji valgydami daugiau 
vaisių ir daržovių, apsieidami 
be saldumynų. Juos naudoti 
tik retkarčiais, kaip mes juos 

M a r c e l ė s T i š k e v i č i e n ė s su s a v o vyrų ar t ima i atl iktų gerų darbų 
s u r a š y m a s n ė a n t j a u č i o odos net i lptų. 

naudokime. Nutukėlis tegul kėliai pabandykite taip savo 
naudoja vieną vidutinio dy- sveikatą taisyti — nesigailė-
džio bulvę ir riekutę duonos site! 
per dieną, šalia gausaus kie- P a s i s k a i t y t i . Postgraduate 
kio vaisių ir kitokių daržovių, Medicine. Vol. 79, No.8, June, 
ypač lapuotų, žalios—gelto- 1986. 

Esi Tamsta laiminga gyve
nusi sveikoje aplinkoje. Pirtis 
prie upelio, dargi žiemą neuž-
šalančio — tai Dievo dovana 
tik retam lietuviui teikiama. 
Ir šiandien taip daryk: eik pir-
tin ir įsikaitinus naudokis šal
to vandens baseinu. Jei visi 
lietuviai taip elgtųsi jie kaip 
senovės spartiečiai sveiki 
būtų. Tik neįpratėliai į tokį 
grūdinimąsi turi palaipsniui 
minėtai grūdintis. Visi paleng
va pratinkimės prie tokio užsi
grūdinimo. Naudokime pra
džioje drungną, vėliau šaltesnį 
ir pagaliau ledinį vandenį. O 
tada džiaugsmui nebus galo — 
taip mes sveikai imsime jaus
tis. 

Chicagoje paprastos pirties 
adresas: 1916 West Division 
Str. Tel. 384-9671. 

nos spalvos. 
I š v a d a . Išminties — štai ko 

mums daugiau reikia, visko 
turint su kaupu. Visada, net 
sveikai besijausdami, nesileis
kime į laukus mitybos srityje. 
Nepamiršk ime ka tek izmo, 
raginančio mus nepersival
gyti. Savos galvos nepame-
tusiam lietuviui t a s aišku ir be 

KAI PONIA 
VITAMINUS GERIA IŠ 

A V I E S P Ė D E L E S 

K l a u s i m a s . Gerb iamas 
Daktare, 

1. Norėčiau paklausti, kokia 
y r a medicinos nuomonė. 
Var to ju v i taminus The-

katekizmo. Toks jis niekada r a g r a n , Ther-M, Cent rum 
nepasineš sau nertis sklerozę (Lederle) ir kartais kitus, 
ant kaklo dėl per gausaus Prieš porą mėnesių nuėjus į 
saldumynų naudojimo. vitaminų krautuvę, išsirinkau 

Tiesioginio (ne vaisiuose, Oentrumo vitaminus. Pada-
daržovėse, uogose esančio) vėją man ir sako, čia plastiki-
cukraus, ypač balto nė vienas niai vitaminai, jie yra blogi, 
nenaudokime. Tuo būdu Buvau nustebinta jos pareiš-
užbėgsime sklerozei už akių. kimu, ar ji teisi? Kaip reikia 
Medus balto cukraus vietoje žinoti apie vitaminų tikrumą? 
naudotinas irgi po truputį. Tik 2 T u o p a č i u n o r i u p a k l a u s . 

naudodavome Lietuvoje. Tas mirštantieji be balto cukraus t i , nors tas jau praeityje. Lietu-
pats pasakytina apie ledus ir tegul naudoja rudąj} - tik irgi v o j e d a ž n i a u s i a i eidavome 
saldžius patiekalus baigiant nedaug jo. Užmirškime tuos m a u d y t i s j p i r t j T o j i p i r t i s 

mums čia vos apsigyvenus lai- b u v Q a n t U o k r a n t Q ^ l i s 
kus, kai mes, nedavalge, cuk- b u v o l a b a i „ „ , ^ ^ 

daugiau negu skysčio t o m i g b ū d a v o a t v i r a g 
ir žie-

valgymą 
Nenaudok saldumynų 

vietoje maisto 
Visas blogumas su tais sal

dumynais yra jų naudojimas 
vietoje normalaus valgio. Nė 
vienas gydytojas nepataria 
tokių niekų. Saldumynai po 
truputį prie kitokio valgio ar 
pasiskaninimui pavalgius — 
visai tvarkoje. 

Atsiminkime, kad išmin
tingas asmuo pajėgia valgyti 
visokio maisto su saiku, o kai 
gydytojas pataria ypatingą 
mitybą — toks jo patarimo 
boja. 

Tik tie, kuriems sklerozė per 
anksti padidintai reiškiasi ir 
kurie dar nieko blogo nesijau
čia, bet turi kraujo gimines 
palinkusias sklerozei tegul kuo 
griežčiausiai prisilaiko tvar
kos mityboje. Tokie tegul visai 
nenaudoja nei cukraus, nei 
medaus nei cukraus gaminių 
bet kokiame pavidale. 

Milt iniai-krakmoliniai 
valgiai d idina cukraus 

kiekį kraujuje 
Normalus cukraus kiekis 

kraujuje yra tarp 6o ir 110 mg. 
procentų. Nepamirškime, kad 
miitiniai-krakmoliniai val
giai, ypač bulvės, didina cuk
raus kiekį kraujuje. Taigi, ir 
bulvės turi būti su saiku 
naudojamos. 

Todėl, nors ir dideli mėgėjai 
bulvių, miltinių gaminių būtu
me, jų mažiausią būtiną kiekį 

raus 
naudojome, saldžius miltai-
nius abiem žandais rijome. 
Laikai praėjo^ sklerozė atėjo. 
J a i mums prieš akis atsis
tojus, mes, nors pavėluotai, 
turime imti save nagan ir 
pradėti pagrindinai tvarkytis 
su, po vėžio, didžiausiu savo 
priešu: visame kūne sklerozės 
vystimusi. Balto cukraus ir 

mos metu. Tada, kai upei) den-
g ė s n i e g a s - i r l e d a i , 
išbėgdavome iš vanojimosi 
kambario, be nieko — pasi
ni audydavome ir vėl atgal į 
pirtį. Buvo smagu. Šalčio 
ne jauč iau . Motina nieko 
nesakydavo, nedraudė. 

Kiek žinau, tėvas, brolis ir 

LIETUVOS 
BAŽNYTINĖS 
PKOVINC UOS 
MINĖJIMAS 

KAI NK 
Kauno arkikatedroje-bazili-

koje buvo iškilmingas Lie
tuvos bažnytinės provincijos 
ir Kauno arkivyskupijos bei 
Vilkaviškio vyskupijos įkū
rimo 60-ties metų sukakties 
minėjimas. Minėjimas buvo 
rugpjūčio 25 dieną. Iškil
mingas 'koncelebracines šv. 
Mišias ta proga aukojo Kauno 
ir Vilkaviškio vyskupijų apaš
talinis administratorius arki
vyskupas L. Povilonis drauge 
su kitais keturiais vyskupais: 
Antanu Vaičium, Vincentu 
Sladkevičium, Juozu Preikšu 
ir Romualdu Krikščiūnu. Visi 
pasigedo Vilniaus apaštalinio 
administratoriaus vyskupo 
•lulijono Steponavičiaus, kuris 
nebuvo atvykęs į iškilmes. 
Mišias taip pat koncelebravo 
Panevėžio ir Vilniaus vysku
pijų valdytojai, kurijų kancle
riai. Kauno Kunigų seminari
jos rektorius ir vicerektorius, 
Kauno ir Vilkaviškio vysku
pijų dekanai ir vicedekanai. 
Koncelebrantų procesijai artė
jant prie altoriaus, choras 
drauge su maldininkų minia, 
kuri buvo iki paskutinės vie
tos užpildžiusi baziliką, gie
dojo giesmę „Dievas mūsų 
prieglauda ir stiprybė". Progai 
pritaikytą pamokslą pasakė 
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metama 
C h i c a g o ir Cook County $53.00 
Kanadoje ( U S A dol.) $53.00 
Užs ienyje $53.00 
Kitur — Amerikoje . . $53.00 
Sava i t in i s i š e s t a d pried.) $30.00 

2 metu 
$30.00 
$30.00 
$30.00 
$30.00 

$19.00 

3 mėn. 
$20.00 
$20.00 
$20.00 
$20.00 

• Administraci ja dirba kas 
dien nuo S:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
>;<)-—4MM); šeš tadienia i s nedir
ba 

• Redakci ja straip* :-ius taiao s a v o 
nuožiūra. Nesunaudotų s tra ipsn iu 
nesaugo . J u o s grąžina tik ifl anks 
to sus i tarus . Redakcija už skel
b imų turinj neatsako. Ske lb imų 
ka inos pris iunčiamos g a v u s prašy
mą. 

kitokių sladumynų vengimas d a r keli kiti darė tą patį. Aš, Šakių vicedekanas Kudirkos 
tokiems sklerotikams bus rodos, niekad neleisčiau dary-
vienas ginklų prieš sklerozę. t į tai savo jaunimui. Kai 

Sklerozę turintieji, jai palin- dabar galvoju, tai buvo nesą-
kušieji, savo kraujo giminių monė! Galėčiau būti sveikesnė 
tarpe tokių ligonių turintieji. — a r tas pakenkė? Su pagar-
ar kraują bent kiek per saldų " a -
savo kūne užlaikantieji tegul 
visai balto cukraus nevartoja. 
Tegul tokie vengia tiesioginio 
saldumo bet kokiame pavi
da l e bei ma i s t e . Užteks 
tokiems cukraus iš saikingai 
valgomų iš miltinių—krak
molinių valgių ir iš vaisių— 
daržovių irgi gydytojo patarto 
kiekio naudojamų. 

Visi matome kaip atgijo par
kuose žolė po gausaus lietaus. 
Taip ir pensininko sveikata 
atgis, kai jis protingai ims 
maitintis ir gausiai vaisių -
daržovių kasdien sudoros. 
Taip po tris morkas, po ketu
ris obuolius po penkis pomi
dorus kiekvienas sunaikin
kime kasdieną — ir tuojau 
mūsų sveikata atsigaus kaip 
tos pievos kad dabar atsi
gavusios žaliuoja. Ypač neti-

AKudo pažmonyje Lietuvio s o d y b o j e p e n s i n i n k a i k l a u s o s i svei

katos patarimų. N u o t r . M. N a g i o 

A t s a k y m a s . 
1. Tur imus v i t aminus 

sunaudojus daugiau nevar
styk jokios krautuvės durų, jo
kių vitaminų priedui prie nor
m a l a u s valgio nepirk ir 
nenaudok: liaukis gerti iš 
avies pėdelės, nes pavirsi į avį 
būdama taip išmintinga ir 
sveika. Iš padavėjų sau žinių 
apie vitaminus savo galvon 
nedėk, nes kitaip vis gersi iš 
tos pėdelės. Kaip patarta el
giantis bus Tamstai daug svei
kiau. Visus reikiamus kūnui 
vitaminus ir mineralus gauk 
iš valgomų vaisių-daržovių ir 
gėrimo jų sunkų. 

O jei viduriai sunegaluos 
taip, kad negalėsi minėtai 
maitintis, tada gydytojas 
patars kaip elgtis. Taip ir nė 
per plauką kitaip išmin
tingam žmogui privalu elgtis. 

2. Džiaukis ir linksminkis 
net dar ir dabar, kad turėjai 
sveikai galvojančius tėvus, 
tokj brolį ir artimuosius. Tėvai 
davė sveiką pavyzdį, kaip 
sveikiausiu būdu grūdinti 
savo kūną prieš įvairiopas 
negales. 

Tai sveikas ir kiekvienam 
patartinas elgesys. Tik čia 
neturime žiemą neužšalančių 
upelių. Bet užtai turime pirtis 
su šalto vandens baseinais. 
Tik reikia Tamstos ir Tams
tos tėvų turėtų nusiteikimų. 
Čia ir yra šuo pakastas dauge
lio mūsų negalių, kad mes 
bijome šaltesnio vėjo dvelk
telėjimo, nenorime eiti pirtin 
minėtai grūdintis. 

Naumiesčio klebonas kun. 
Juozas Jakaitis. Pamokslinin
kas ryškiai priminė Lietuvos 
bažnytinės provincijos įstei
gimo istoriją, apaštalinį vizi
tatorių arkivyskupą Jurgį 
Matulaitį, visus Lietuvos 
vyskupijų arkivyskupus bei 
vyskupus. Išreiškė tikėjimą, 
kad Dievas, kuris yra tautos 
..prieglauda ir stiprybė", per 
laikų audras išves Lietuvos 
Bažnyčią į šviesią ir garbingą 
ateitį. Pamaldos baigėsi padė
kos himnu „Tave, Dieve, 
garbiname". 

Pamaldose dalyvavo ir Lie
tuvos provoslavų atstovas. 
Pietų metu jis pasveikino 
Lietuvos katalikus bažnytinės 
provincijos šešiasdešimtmečio 
proga, pažymėdamas, kad tai 
yra dešimtoji dalis tų šešių 
krikščionybės šimtmečių, 
kuriuos visi rengiamės minėti 
ateinančiais metais. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2*36 VV. 71st Street 
Priima trpčiad nuo 2 iki 5 v v 
Ketvirtad nuo 10 v r iki 6 v v 
Susitarimui skambint 436-5566 

Religija kyla iŠ sielos gel
mių ir ją tegali suprasti tik tie, 
kurie yra pasiruošę nerti į gel-
m e s - C. Dawson 

DR. ŽIBUTĖ 7APARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS CHIRURi.IJA 
16c l as! Superior. Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tei. - 337-1285 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTE 
MED1CAL 

3200 VV 
Ofiso tel. 

Rezid. 

D r . Tumason 

BU!! DING 
81st Street 
RE 7-1168; 
385-4811 

io ofisą perėmė 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR O D O S CHIRURCIIA 
'Augliai nuimami ofise' 

2434 VV "1 Street. Chicago 
Tel. 434-5840 i veikia 24 vai I 

Vai.: pirm . antr . ketv.. penkt 
p.uo 12 iki o v v 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. E0MUND L CIARA 
OPTOMETR1STAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 
antr. ir penkt 10-4; šešt. 10-2 vai 

Ofs . 735-4477: 
Re/ . 24t>-00o7; arba 246-6581 

i)R. E. DECKYS 
CAD^TOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BL1LDING 

6444 So. Pulaski Road 
Valandos pagai susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — V I D A U S L I G O S 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7. Antr. ir 
ketv o-12. Penkt 11-2 

Ofs . tel. LL 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
OVDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12--

o-°; antr 12-6; penkt 10-12; 1-o. 

Tel. 436-7700 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
F.A.C.C. 

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Vabndos pagai susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - 233-8553 
SPECIAl.VBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . - 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

JOK Š A 
V A I K Ų L I G O S 

6 4 4 1 S . Pu lask i Rd. 
Va landos pagal sus i tar imą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
VVA 5-2670 arba 48<>-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURC.IIA 
Valandos pagal susitarimą 

KROKUVOS KATEDROS 
DAINININKAI 

Krokuvos katedros dai
nininkai, drauge su Chicagos -
lenkų Liros choru ir šokėjais 
atliks programą koncertuose 
Morton East aukšt. mokyklos 
salėje, 2401 So. Austin, gruo
džio 6 d. 8 vai. vakare ir gruo
džio 7 d. 3 v. p.p. 

SUSISIEKIMO 
DIREKTORIUS 

Nauju Chicagos susisieki
mo direktoriumi paskirtas 
Robert Paaswell, profesorius, 
susisiekimo specialistas. Jo 
paskyrimą vienbalsiai pa
tvirtino susisiekimo taryba. 
Paa8well turi 49 m., profe
soriavo Illinois universitete, 
Chicagoje. 

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

ir hemorodu gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos, pagal susita-imą: 
Penkt., antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
"ORTOPEDINES LIGOS -

CHIRURC.IIA 
6132 S. Kedzie. Chicago, I I I . 

Tel . 925-2670 
1185 Dundee A\e . , Elgin, 111. 6012C 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRLRGIIA 

Chicago Eve Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ CYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo H a r i e m Ave 
TeL 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So 79th Avenue. Hickory Hills 

Ant 95tti St 1 blokas i rytus nuo Roberts Rd ) 
Tai. 598-8101 Vai. pagal susitarimą 

Tel. RE-lunce 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gvdvtoias 

3925 VVest 5«th Street 
Vai.: pirm., antr . ketv ir penkt 

nuo 12-3 vai popiet ir 5-7 vai vak 
Treč ir s>št uždarvta 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviukai' 

O I T O M E T R I S T A S 
Tikr ina akis Pritaiko akinius ir 

„Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - T e l . 737-5149 

Va i ragai susitarimą U / d a r v t a treč 

D r T umasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Spocialvbė — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

Tel . 434-1818 — Re?. 852-0889 
Vai pirm., antr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybė - Vidaus :r plaučiu ligos 

2636 W. 71st St., Chicago, III. 
Tai.: 436-0100 

11800 SouthwMt Hlglmay 
P«!ot H«!ghti, III. 60463 

(312) 361 -0220 (312) 361-0222 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIVS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

šskyrus treč Sešt 12 iki 1 vai popiet 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PJSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
265* VV. 63rd Street 

Vai : antr 1-4 p.p ir ketv 2-5 p.p 
$ešt pagal susitarimą 

Of i so tel. 776-2880. rez. 448-5545 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles 
tiltelia'. plokštelės ir bendroji praktika 

2 6 5 9 W. 5 9 St. Chicago 
Tai. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C. 
Specialvoė — Vidaus ligų gvdvtoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 5 8 5 - 7 7 5 5 

O f s . tel . 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

6745 VVest 63rd Street 
V a i pirm , antr , ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

a* . 



Latvių kova 

PRIEŠ TAUTOS 
IŠNAIKINIMĄ 

PAGALIAU LAISVĖJE 
Visagalinti KGB, M. Gorbačiovo „teisingiausia" 

sovietinė įstaiga šį kartą nepataikė į taikinį. 

į 7**% 

„Lenkų ir vokiečių (rytinių) 
darbininkų sukilimas 1953 m. 
buvo sovietinių tankų numal
šintas. Tas pats įvyko 1956 m. 
Vengrijoje, kai laisvės kovo
tojai b" o kruviname mūšyje 
rusiškų tankų sutriušk ;nti. 
Toks pat likimas ištiko ir *68 
m. čekoslova'us, kurie 1 3 
atgauti laisvo savo ki.> 
Pavergtos tautos nesusilauKė 
paga'bos iš Vakarų, tačiau vis 
dėlt šie įvykiai atkreipė viso 
pa> alio dėmesį ir nė ra 
už: irs a ir šiais laikais. 

Deja, to paties negalime 
pasakyti apie Latviją, Lietu-
v | ir Estiją. Drąsus Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos pasiprie
š in imas nerado a t g a r s i o 
Vakarų pasaulyje. Šių kraštų 
laisvės kovotojai vedė ilgą S 
metų kovą, II pasauliniam 
karui pasibaigus Ir dabar šioe 
tautos priešinasi sovietin-
okupacijos kontrolei... Padėtie 
kiek panaši į Afganistaną". 

Šitaip rašo latvis Adolfs 
Šildė savo ilgoje '174 psl.) 
studijoje, kuri paskelbta nese
niai mus pasiekusiame Vak. 
Vokietijoje l e idž iamajame 
metraštyje „Actą Baltica", 
XXIV t., antrašte „Pabaltie-
čių naikinimas sovietinėje 
okupacijoje". 

Toliau autorius teisingai 
pastebi, kad buvo priimta 
daug rezoliucijų žmogaus tei
sių reikalu, bet kaip ir nėra 
panašaus turinio rezoliucijų, 
kad pavergtos tautos taip pat 
turi būti laisvos. „Juk atėmi
mas nepriklausomybės yra 
taip pat žmogaus teisių naiki
nimas". Šiuo klausimu jis 
išskiria tik vieną ryškų doku
mentą — Europos parlamento 
priimtą ir 1983.1.13 ratifikuo
tą rezoliuciją, kuria reikalau
jama ne tik žmogaus teisių, 
bet ir pripažinimo nepri
klausomybės Pabaltijo vals
tybėms. 

Kalbėdamas apie latvius, jis 
nurodo, kad jų valstybė nete
ko nepr ik lausomybės ne 
..apsisprendimo", bet okupa
cijos keliu. 1939 m. Latvijoje 
tebuvo 400 komunistų partijos 
narių, taigi mažiau kaip bet 
kurioje kitoje šalyje. Tačiau 
tas nesutrukdė okupantams 
kalbėti latvių tautos vardu. 
Reikalingi už imto k r a š t o 
administratoriai buvo atga
benti iš Rusijos. ^Komunis
tinis režimas buvo prievarta 
primestas ir todėl iššaukė lat
vių pasipriešinimą, kuris reiš
kėsi trimis būdais: ginkluotu, 
pasyviu ir dvasiniu pasiprie
šinimu. 

Kalbėdamas apie partizani
nes kovas, A. Šildė sako. kad 
jau II pasaulinio karo pabai
goje latviai įsijungė į kovą 
prieš artėjančią rusų rau
donąją armiją, sudarydami 
latvių legijoną, narsiai gynusį 
savo žemę. I^atviai dar kurį 
laiką ginklu priešinosi rusams 
ir po to, kai Vokietija kapitu
liavo. Po to latviai sudarė lais
vės kovotojų būrius. Ginkluo
tas priešinimasis sovietiniams 
rusams vyko 8 metus (1945-
1952) i. tęsėsi nuo Narvos 
(Estijoje) ligi Klaipėdos vaka
ruose ir Vilniaus krašto pie
tuose, apimdamas 6 milijonų 
gyventojų teritoriją. Tai labai 
retas įvykis pasaulio istorijo
je, kad kur nors kitur būtų 
buvusi tokia ilga ir atkakli 
ginkluota kova prieš okupan
tus. O jos tęsinys — pasyvi ir 
dvasinė rezistencija vyksta ir 
dabar. Deja. trijų pavergtų 
tautų laisvės kovotojai nesusi
laukė jokios pagalbos iŠ 
Vakarų valstybių, kurios skel
bėsi esančios laisvės bei 
demokratijos gynėjos. Tuo 
tarpu vos porą savaičių trukę 
mūsų jau minėti I-enkijos, 
Vengrijos, Čekoslovakijos lais
vės pasireiškimai ir šiandieną 
dar minimi. 

Sovietinių rusų okupacija 
pastatė Pabaltijo tautas prieš 
alternatyvą: bendravimas su 
okupantais ar jiems priešini
masis. Tautos pasirinko prieši
nimąsi. 

Latvių surinktais duomeni
mis, partizanai veikė 200 kraš
to vietovių. Ligi 1947 m. parti
zanų vyr. vadovybė buvo 
įsikūrusi Rygoje. Sukurtos 4 
gerai o" mizuotos laisvės 
kovotojų pygardos: Kurže
mės. Žemgalės. Latgalijos ir 
Vidže nės. Ypač ilgai parti
zanai laikėsi mškingose Dun-
dagos. Taurka^io . Marš-
land- , Lubanos , Aloios. 
Livanijos apylinkėse bei miš
kuose. Cia jie buvo -ikasę 
slėptuves, žiemos met artais 
prisiglausdavo urvuot Urži-
nėse, tvartuose, žvejų :ro belė-
se. o taip pat apleistose bažny
čiose. Tam tikrais atvejais jie. 
norėdami apgauti priešą, apsi 
vilkdavo raudonarmiečių uni
formomis a r moteriškais 
drabužiais. Savo pė< kus, 
kas nesusektų NKVD šunys. 
panaikindavo aplaistydami 
žibalu bei chemikalais. Jie 
surado ir daugiau kovos būdų. 
Tačiau svarbiausias dalykas 
— laisvės kovotojai turėjo 
labai stiprią visos latvių tau
tos, ypač ūkininkų, paramą, 
kurie buvo dėkingi nepri
klausomai Latvijai. Šia proga 
prisimintina, kad jau 1920 m. 
Latvija pravedė žemės refor
mą, panaikino dvarus bei 
didžiulius ūkius, ir sukūrė 
")4,(K)0 naujų ūkių, aprū
pindami juos žeme. 

Per pastaruosius 70 metų 
milijonai žmonių pergyveno tą 
nuostabų vidinį jausmą, kada 
žmogus tikrai jaučiasi lais
vas, ant jo galvos nėra paka
bintas Damoklo kardas, galįs 
kiekvienu metu sužaloti, arba 
sunaikinti. Tikiu, kad tokio 
vidinio dvasinio pasitenkini
mo buvo kupinas ir Nicholas 
Daniloffas, sėsdamas Mask
voje į V. Vokietijos Lufthansa 
b-vės sprausminį lėktuvą, 
pasirengusį pakilti į erdves iš 
„melo ir blogio imperijos". Ir 
ligi šis paukštis nenutūpė 
Frankfurto aerodrome, niekas 
negalėjo būti absoliutiškai tik
ras, kad šis lėktuvas tikrai pa

iks V. Vokietijos teritoriją, 
i ik prisiminkimt KAL 007 
skrydžio tragediją ir tada 
suprasim, kad ir skrendan
tis į laisvą Vakarų pasaulį 
žmogus šiandien negali jaustis 
K)()'''• tikras, kad pasieks savo 

Mor ; tiks' ligi lėktuvas 
.i usneis ^isvų žmo

nių teritorijoje. 

BS. AS. 

gos, tai juodu nugalėsią visas 
kliūtis ir N. Daniloffas būsiąs 
paleistas. Tačiau šie pasitari
mai nejudėjo tokiu greičiu, 
kaip buvo laukiama: visa ši 
žmonių mulkinimo komedija, 
surežisuota KGB vyr. būsti
nėje, nuo pirmos N. Daniloffo 
arešto dienos buvo suvai
dinta ligi rugsėjo 30 d., kai N. 
Daniloffas iš Maskvos be 
šnipo kaltinimų rugsėjo 29 d. 
Lufthansa lėktuvu atskrido į 
Frankfurto aerodromą V. 
Vokietijoje. 

Taigi dviejų didžiųjų galy
bių užsienio politikos vai

kelį, jį persėkiojantiems skali
kams — JAV žurnalistams, 
turėjo „trumpą spaudos kon
ferenciją, kurios metu pakar
tojo, kad FBI jam paspendė 
kilpą, kad jį sugautų su įrodo
mąja šnipinėjimo medžiaga. Iš 
viso ko sprendžiant atrodytų, 
kad G. Zacharovui grįžus į 
Dzeržinskio aikštės vyr. KGB 
būstinę, neteks per daug 
nukentėti. Nemanau, kad jį 
siųstų į šiaurinį Sibirą, iš kur 
už jo išleidimą į Sov. S-gą 
KGB paleis į JAV7 disidentą, 
fiziką Jurij F. Orlovą ir jo 
žmoną Iriną. F. Oriovui 
kvapiai kodylavo pats Gr. 
Schultz. girdamas Orlovą kaip 

ruotojai turėjo sugaišti daug Helsinkio susitarimų vyk-
brangaus valstybės reikalams d > ' m o priežiūros k-to narį, už 
tvarkyti laiko pasiekti šį apsi- ką Orlovas žiauriai kenčia 

Kovose su okupantais lat
viai patyrė daug nuostolių, 
nes kova buvo nelygi, tačiau 
padarė ir daugybę nuostolių 
sovietiniams rusams bei lat
vių istrebitelių daliniams. 
Okupantai sutelkė prieš lat
vius gausius raudonosios 
armijos, NKVD kariuomenės, 
istrebitelių dalinius. Be to 
mobilizavo ir panaudojo kovai 
40.000 abiejų lyčių komjau
nuolių, iš kurių žuvo 1600. Lat
vių partizanų lavonai, kaip ir 
anuo metu Lietuvoje, buvo 
išmetami miestelių aikštelėse 
bei kitose viešose vietose pa
niekai. Jų kapai (dažniausia 
miškuose) būdavo istrebitelių 
sulyginami su žeme, kad nelik
tų ir ženklo. Bet ir istrebitelių 
nuostoliai buvo labai dideli. 
Kartais po įnirtingų kovų jų 
lavonai iš kovos lauko buvę 
gabenami kariniais sunkveži
miais, o ligoninės perpildytos 
sužeistais. Kovose prieš parti
zanus prie Lietuvos sienos 
priešas panaudojo 2000 vyrų 
NKVD dalinį, o taip pat 
parašiutininkus, sunkesnius 
ginklus, tačiau neteko 270 
vyrų. 

Pasipriešinimas ir kovos su
silpnėjo, kai okupantai suvarė 
latvių ūkininkus į kolchozus ir 
juos apiplėšė, atimdami žemės 
apdirbimo reikmenis ir mais
tą. Jų ginkluota rezistencija, 
patyrusi daug nuostolių, perė
jo į pasyvią rezistenciją, kuri 
tęsiasi ir šiuo metu. 

Pokario metais įvykdytos gy
ventojų deportacijos skau
džiai palietė latvių tautą, kuri 
neteko daugybės genausių 
savo narių. Latvių buvo gali
ma rasti visuose sovietų gula
guose ir tai labai daug. Kiek 
vėliau latviai buvo gabenami j 
Rusijos bei Sibiro plotus kaip 
..savanoriai" darbininkai ir 
ten laikomi griežtoje milicijos 
priežiūroje. Latvijos miestai ir 
iš dalies kaimai buvo kolo
nizuoti rusais ir kitų slavų tau
tybių žmonėmis. Daugelis 
Latvijos miestų dabar turi 
rusų gyventojų persvarą, (šiuo 
reikalu A. Šildė yra pateikęs 
konkrečius duomenis skai
čiais). Prie Šios temos mums 
dar teks sugrįžti. 

b.kr 

mainymą. Tai tikrai buvo 
..agentais apsikeitimas", taip 
kaip to reikalavo KGB vairuo
tojai tam, kad be teismo KGB 
pulk. Gennadij Zacharovas su
grįžtų saugiai į Sov. S-gą. 
Mūsiškis žurnalistas N. Dani
loffas be šnipo etiketės buvo 
paleistas į namus. Besidomin
tieji ir turintieji laisvo laiko 
piliečiai galėjo matyti šį „mai
nų" spektaklį, pradedant JAV 
ambasada Maskvoje, toliau 
Šeremetovo aerodromu, N. 
Daniloffo sutikimą Frankfur
to aerodrome. Jj sutiko pats 
JAV ambasadorius Richard 
Burt, tai reta garbė grįžtan
čiam iš Sov. Rusijos žurna
listui. Tik čia toks skirtumas, 
kad N. Daniloffas tapo pasau
line garsenybe, o prie tokios, 
lyg prie kokio kino žvaigždės 
ir amabasadoriai nieko prieš 
neturi „savo veidą parodyti". 
Tas pat spektaklis buvo vaidi
namas ir JAV. KGB pik. G. 
Zacharovas buvo nuvežtas į 
Brooklyno teismo posėdžių 
salę. O čia teisėjo klau
siamas dėl jam primetamų 
šnipinėjimo kaltinimų, G. 
Zacharovas atsakė, „No Con-
test", nubaudžiamas 5 metais 
sąlyginiai ir per 24 valandas 
..išvaromas" iš JAV. (Pas t . 
Teigiama, kad JAV teismai 
yra nepriklausomi, į juos nie
kas negali turėti jokios pašali
nės įtakos. O kaip įvyko G. 
Zacharovo byloje? Ar federali
nis teisėjas nevykdė JAV 
vyriausybės įsakymo ir lygiai 
tokio, koks buvo susitarta tarp 
G. Schultzo ir Ed. Ševerd-
nadze! — aut.) 

Pakeliui iš New Yorko į Dal
ias aerodromą prie JAV sosti-

KGB nus ibauue save 
Rugsėjo 29 turbūt bus isto

rinė „juodoji diena" KGB ilgų 
kriminalinių nusikaltimų isto
rijoje, kai JAV vyriausybės 
kietas laikymasis atnešė mini
mumą bolševikams pastatytų 
reikalavimų įvykdymo ir bū
tent pirmoje eilėje be jokių 
sąlygų leisti išvykti buvusiam 
„U.S. Metre World Report" 
Maskvos biuro vedėjui žurna
listui Nicholas Daniloff. Dar 
tik prieš keletą dienų vergų 
imperijos pirmasis varovas M. 
Gorbačiovas, lankydamasis 
Krasnodare, susir inkusiai 
liaudžiai, net nemirksėdamas, 
teigė KGB jam padik
tuotą variantą, „girdi N. 
Daniloffas yra tikrai Ameri
kos šnipas ir prezidentas R. 
Reaganas meluoja, tvirtin
damas, jog N. Daniloffas tėra 
tik žurnalistas". Atseit Centri
nės JAV žvalgybos įstaigos 
pareigūnai R. Reaganui 
meluoja, pastarąjį užtikrin
dami, kad N. Dpniloff nėra 
^ios įstaigos bendrada ns. 

P o ketur ių 
susit ikimų 

Jau kai tik Edv. Ševerd-
nadze atvyko į Ameriką, visos 
sovietams pataikaujančios ži
nių tarnybos įtaigojo, kad, ne
žiūrint metamų 'šnipo' kalti
nimų N. Daniloffui. kai tik G. 
Schultz, mūsiškis valstybės nės, G. Zacharovas turėjo tiek 
sekretorius, susitiks su svečiu daug akiplėšiškumo, kad prieš 
iš už anapus geležinės uždan- palikdamas New Jersey greit-

Sibiro lageriuose. 
Bešal iškos nuomonės 

NCC milijonieriaus Turner 
kontroliuojama IV stotis rug
sėjo 30 d. į savo studiją pasi
kvietė buvusį CIA direktorių 
Energijos šaltinių sekretorių 
Schlesingerį- Pasikalbėjimo 
vadovas — žurnalistas būti
nai iš Schlesingerio norėjo 
sužinoti pastarojo nuomonę, 
ar N. Daniloffo išleidimas į 
JAV besąlyginai ir G. 
Zacharovo „nubaudimas ir 
ištrėmimas" į Sov. S-gą 
galime vadinti iškeitimu „ly
gus už lygų". Schlesingerio 
nuomone, į kokią vatą tai 
nesuktume, čia įvyko tikras 
..swap". Amerikos vyriau
sybei šis pasikeitimas buvo 
dar kiek kosmetiškai pagra
žintas, pridėjus prie šio biznio 
Jurijų ir Iriną Orlovus. Žino
ma, jeigu iš šio pasikeitimo 
JAV vyriausybė nors vieną 
kartą pasimokytų, tai jai būtų 
gera pamoka. 

O jeigu dar būtų galima su 
s o v i e t a i s p a s i e k t i nors 
menkiausią branduolinių 
ginklų kontrolės susitarimą 
(su teise sekti tai Sov. Sąjun
gos teritorijoje), tai Šios nuslū-
gusios įtampos kibirkštys tarp 
didžiųjų jėgų pateisintų visų 
žmonių viltis. Tačiau ar gali
mą Sov. S-ga pasitikėti, į 
tai sunku atsakyti. Komunis
tai tik tam ir rašosi sutartis, 
kad jas vėliau laužytų, „dar 
nenudžiūvus rašalui po jomis 
pasirašiusių įgaliotinių". 

Nemaža staigmena šiame 
žaidime buvo paskelbta rug
sėjo 30 d., kad R. Reaganas su 
savo štabu ir M. Gorbačiovas 
su savuoju susitiks spalio 11-
12 d. Reykjavike, Islandijoje. 
Tai tebusiąs preliminarinis 

I I . vyriausybės ministeriai prof. B. Vi tkus ir pro f. M. Mackevičius 
deda vainiką už žuvusius 1941 m. sukil ime J aun imo cent re prie 
Nežinomo kareivio paminklo. 

Nuotr. J. T a m u l a i č i o 

JĖZUITŲ GENEROLAS 
LANKYS LIETUVIUS 

Jėzaus Draugijos (jėzuitų or
dino) vyresnysis Romoje, vadi
namas „Generolu" T. Peter-
Hans Kolvenbach spalio 17-18 
d. būdamas Chicagoje susi
tiks su apylinkės jėzuitais, dir
bančiais Loyolos universitete 
ir kitose įstaigose, o šešta
dienį rytą aplankys lietuvių 
jėzuitų namus. Tai bus pirma 
visų vyriausio jėzuito viešna
gė išeivijos lietuvių jėzuitų 
vienuolyne. 

T. Kolvenbach buvo išrink
tas 198.3 m. rudenį, prieš tai 
apie 30 metų dirbęs Libane. 
Generolas yra armėnų apeigų 
ir moka daug kalbų — jo 
specialybė yra lingvistika. 
Kilme olandas, labai gerai 
pažįsta Lietuvos Bažnyčios 
padėtį. Svečią atlydės Loyolos 
universiteto teologijos prof. 

pasimatymas, prieš įvyks
tant .Viršūnių susitikimui'" 
šių metų gale ar ateinančių 
pradžioje. Visi ženklai rodo, 
kad R. Reaganas ruošiasi įeiti 
į pasaulio istoriją, kaip JAV 
taikos prezidentas. 

kun. J. Van Beeck, taip pat 
olandas. 

Kadangi kelionės laikas 
ribotas, T. Kolvenbach su 
lietuviais jėzuitais praleis 
ankstyvo ryto laiką, nuo 7:30 
ligi maždaug 9:00 vai., įskai
tant šv. Mišias ir pusryčius. T. 
Generolas mielai sutiko, kad 
šv. Mišiose būtų kviečiami 
dalyvauti lietuviai — jėzuitų 
rėmėjai, draugai ir bendradar
biai. Jaunimo centro vado
vybė ir talkininkai — visi, 
kurie norėtų ir galėtų šešta
dienio rytą Mišioms ateiti. 
Mišios prasidės 7:30 vai. ir 
vyks anglų kalba su lietuviš
komis giesmėmis. 

AS 

I )«-speracija yra kraštutinė 
savimeilės rūšis. J o n įkrinta-
ma. kai žmogus sąmoningai 
nusigręžia nuo pagalbos, atei
nančios iš kieno nors kito, kad 
galėtų ragauti supuvusią 
prabangą — žinoti, jog jis yra 
pražuvęs. 

Th. Merton 

FLORIDOJE 
DAIRANTIS 

ANDRIUS MIRONAS 

Vėliau JAV-bėms prisijungus miestą ir pilį for- Museum su vaškinėmis garsių asmenų figūromis. 
tas buvo naudojamas kaip karinis kalėjimas. Indė- Plaza de la Constitucion yra centrinė miesto 
nų vadas Aosceola buvo čia kalinamas su kitais per aikštė su senojo miesto prekybos centru. Čia anais 
Seminolų karą 1837-41 m., o Amerikos-Ispanijos karo laikais būdavo parduodami vergai. Vidury aikštės 
metu čia kalėjo ir amerikiečiai kariai. Šeštadieniais, paminklas statytas ispanų 1813 m. Mieste veikia 
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Kaip jau minėta įžangoje, čia buvo atplaukęs 

Juan Ponce de Leon ieškodamas legendarinio 
Jaunystės Šaltinio ir 1513 m. balandžio 3 d. paskel
bė prijungiąs šią vietą prie Ispanijos karalystės. Bet 
pirmieji nuolatiniai gyventojai čia įsikūrė tik 1565 
metais. Miesto situacija pagal Atlanto pajūrį buvo 
atvira ir pavojinga užpuolimo iš vandenyno atveju. 
XVI ir XVII šimtmečiais piratai buvo apiplėšę mies
tą. Karinės svarbos miestas įgijo prisijungus jį 
anglams, o ispanai jiems atremti pasistatė San Mar-
cos pilį 1672 metais. 

Cast i l lo de San Marcos 
Taut inis p a m i n k l a s 

Pačiame Atlanto pajūryje ir šalia St. Augustine 
miesto Pedro Menendez de Aviles įkūrė mūrinį fortą, 
patį seniausią Amerikoje, statytą tarp 1672 ir 1695 
metų. Simetrinis fortas turi 4 bokštus. Jų sienų storu
mas yra tarp 9 iki 20 pėdų. Laiptais pasiekiama 
patrankų aikštelė, iš kurios gerai matoma Matanzas 
įlanka ir senieji miesto vartai. Iki pat XVIII š. vidu
rio šis fortas atmušė eilę puolimų — piratų, indėnų ir 
anglų — pavieniui arba ir susijungus. 1702 m. 
nepavykus atmušti tokį puolimą St. Augustine 
miestas buvo sudegintas. Anglai prisijungė fortą 
1763 m., kai Florida buvo prijungta prie jų valdomų 
žemių. Nepriklausomybės kovų metu čia buvo 
kalinamas generolas Gadsden, vėliau kalinami ir 
trys Nepriklausomybės Paskelbimo Akto singna-
tarai. Ispanija atsiėmė fortą 1783 metais. 

ekskursinis traukinėlis vežiojas žiūrovus į įdomes
nes vietas. Senajame mieste yra keletas labai senų, 
nors ir restauruotų namų su eksponatais. Viename 
name įsteigta net užeiga, kurioj padavėjai ir barinin-
kai apsirengę vienuolių drabužiais. 

Tač'au skubantiems ir norintiems patiems apžiū
rėti miestą galima neklaidžiojant orientuotis pagal 
žemėlapius ir informacines knygeles, gaunamas 
kone kiekvienoje prekyboje. 

Šiaurinėje miesto dalyje, iš Al A vieškelio 
išsukus į May gatvelę ir Magnolia gatvę randamas 
Jaunystės šaltinis. Tai 21 akro parkas vietoje, kur 

sekmadieniais ir šventėmis šaudoma iš senųjų 
patrankų. 

Grįžtant prie paties St. Augustine miesto aprašy
mo, minėtina jo grįžimas vėl prie JAV-bių 1821 m. ir 
priklausymas Amerikai. Tačiau miestas iki šiol 
išlaikė savo pradinį ispanišką charakterį dėka jo 
senamiesčio restauravimo ir grąžinimo į anuos 
kolonijinius laikus. Ypač gerai išlaikyta šiaurinė 
senamiesčio dalis. Namai aptverti tvoromis ir turi 
kiemelius (patio), o siauros gatvės tikrai nuteikia 
nostalgiškai, ypač rugpjūčio mėnesį, kai yra švenčia
ma „Days in Spain" šventė. 

Senajame mieste randama Šv. Augustino katedra, pagal pasakojimus, Ponce de I,eon buvo išlipęs į 
fasadu į aikštę. Tai seniausia katalikiškoji parapija krantą. Taip. yra ir šaltinis, bet ar j is atjaunina 
Amerikoje. Katedra statyta 1790 m. Po gaisro 1887 žmogų išgėrusį gurkšnį vandens, sunku įrodyti... 
metais buvo vėl atstatyta. Iš pirmosios statybos Anų laikų drabužiais apsirengę vadovai patarnauja, 
išliko tiktai nava. Įėjimas 3 dol. 

Doctor Peck House. statytas tarp 1690 ir 1695 m., Įdomūs St. Augustine Oldest House ir Oldest 
atstatytas su baldais iš ano šimtmečio. Čia galima VVooden Schoolhouse. Zorayda pilis, kuri yra ispanų 
pamatyti senovines monetas iš 1483 metų. Lightner Alhambros rūmų tik vieno sparno kopija. Visos šios 
Museum yra bruvusiame Alcazar viešbutyje, statyta vietos. įskaitant ir Ripley's Believe It or Not Mu-
me Henrv- Flaglerio 1889 m. Otto Lightner 1947 m 
nupirko šį tuščią viešbutį ne savo ..Hobbies" žur
nalui, bet muziejui įkurti. Cia sudėta nemaža meno. 
senienų ir liaudies gaminių eksponatų. Yra ir įvairių 
senovės įrankių bei aparatų. 

Oldest Store Museum pasižymėjęs šio šimtmečio 
pradžios eksponatais, pavyzdžiui, žemės ūkio 
mašinomis, senais automobiliais, kalve ir kt. 
Museum of Yesterday's Toys turi įvairias lėles, 
mechaniškai judomą kaimelį ir kt. Old Jail išlaiky
tas kalėjimas iš senųjų ispanų valdymo laikų ir turi tolo popiežių 
didelį senų ginklų rinkinį. Yra čia ir Potter's Wax 

seum. ima atskirus mokesčius, kas labai atbaido 
turistus, nenorinčius visur landyti ir mokėti po 1 dol. 
ir žymiai daugiau. Senesniesiems asmenims ir 
vaikams duodamos nuolaidos, bet vistiek vienai 
šeimai visur įeiti ir pasižiūrėti St. Augustine mieste 
labai brangiai kainuoja. Atrodo, kad įvedus vieną 
bendrą mokestį, leidžiantį apžiūrėti visas miesto 
įdomybes, miestas susilauktų žymiai daugiau lanky-
tt\jų. O būti Floridoje ir nepamatyti seniausio Ameri
kos miesto lygu buvimui Romoj ir nepamatyti bent iš 

(Bus daugiau) 
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DEMJANIUKAS 
VOKIEČIU SPAUDOJE 

K. BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Jau keletą kartų vokiečių 
spauda trumpomis žiniomis 
supažindino skaitytojus su 
ukrainiečio Jono Demjaniuko 
byla, kuri pradžioje atrodė bus 
lygiai tokia pati kaip ir Eich-
manno. Deja, ir po šešių mėne
sių Izraelis stovi akligatvyje, 
nerasdamas jokių duomenų, 
kad Treblinkos KZ prižiūrėto-
las J. Demjaniukas ir „Ivanas 
šiaurusis" yra tas pats as-
T1UO. 

Rugsėjo mėn. 25 d. keli Va
karų Vokietijos dienraščiai 
patalpino vokiečių spaudos 
įgentūros ilgesnius straips
nius iš Tel Avivo nuro
dydami, kad ir žydai nevienin
gai žiūri į J. Demjaniuko bylą. 
'iirdi, ar po 41 m. holocausto 
vra prasminga kelti tokias by
las, reikalaujančias didelių 
Izraelio kasos išlaidų. 

Ukrainietis neprisipažįsta, 
kad jis buvo Treblinkoje, 
pareikšdamas kiekvieną kar
tą, kad tai yra KGB sąmoks 
las. J is yra tarnavęs raudo
nojoje armijoje, patekęs į 
vokiečių nelaisvę ir vėliau įsto
jęs į gen. Vlasovo armiją, o 
Treblinkoje jis niekuomet nėra 
buvęs. Deja, prokuroras J. 
Haris galvoja priešingai, 
pareikšdamas, kad ukrainie
tis yra 870 tūkst. žydų žudy
tojas. 

Vokiečiai primena, kad J. 
Demjaniukas po antro pasau
linio karo išemigravo j JAV ir 
gyveno Clevelande. Gaudamas 
JAV pilietybę jis nuslėpė savo 
tarnybą Treblinkoje. Tuo tar
pu, liudininkai ir sovietiniai 
dokumentai rodo jį esant 
..Ivan Grozny". Tačiau Izrae
lio teisingumo ministerijoje 
nuomonės taip pat skiriasi. 
Kai kurie teisininkai sako, kad 
dokumentai yra labai silpni, 
menkos vertės. Tad paramos 

teks ieškoti dar Rytų Vokie
tijoje ir I^enkijoje. 

Iki šiol, Izraelio rankose yra 
J. Demjaniuko 1942-43 m. 
asmens pažymėjimo fotokopi
ja, išduota Travniki SS virši
ninko. Jo asmens dokumente 
nurodoma, kad J. Demjaniu
kas yra 1.80 m. ūgio ir jo akys 
pilkos. Tuo tarpu jo ūgis yra 
1,75 m., o ukrainiečio akys yra 
mėlynos spalvos. 

Vokiečių agentūra sako, kad 
dar yra gyvų Treblinkos liu
dininkų, tvirtinančių jį esant 
„Ivanu Žiauriuoju". Tuo tarpu 
ukrainiečio advokatas Mark 
O'Connor atsako, kad kiek
vienam liudininkui jis pri
statys du liudininkus, tvir
tinančius priešingai. 

Kaip minėjau, Izraelio 
sluoksniai taip pat priešingai 
galvoja. Filosofo Ješajahu 
Leibovvitz teigimu, tuo procesu 
vyriausybė nori gyventojus 
nukreipti nuo kitų valstybės 
problemų. Tuo tarpu finansų 
min. Moše Nissim galvoja ir 
tiki, kad ši byla turi plačiau 
atidaryti akis jaunai kartai, 
užmirštančiai žydų tautos nai
kinimą. Sociologiniai tyrimai 
parodė, kad po karo užaugusi 
karta labai mažai žino apie 
nacių valdymo laikotarpį, 
žydų persekiojimą. Kiti du 
įtakingi asmenys kalba, kad 
žydų žudynėse dideliais vokie
čių pagelbininkais — kola
borantais buvo ir kitos tau
tybės, kaip šiuo atveju 
ukrainietis. 

Į šiuos užmetimus atsako 
spaudos bendradarbis Uri 
Avneri tokiais žodžiais: „žiau
ru būtų Izraeliui, jeigu ši byla 
pasibaigtų kaltinamojo ištei
sinimu, .kadangi Demjaniuko 
identitetas su „Ivanu Žiau
riuoju visiškai neįrodomas". 

MOSU KOLONIJOSE 
Kearny, N.J. 

PAGERBTAS N A U J A S 
PRELATAS IR APTARTI 

KUNIGU SEIMO 
REIKALAI 

Lietuvių Kunigų susirin
kime rugsėjo 23 d. Dievo Moti
nos Sopulingosios parapijoj 
Kearny, N.J., eucharistinės 
dienos proga buvo pagerbtas 
naujasis prelatas Domininkas 
Pocus. parapijos klebonas. 
Sekretorius kun. Stasys Raila, 
pirm. kun. P. Žemeikio įgalio
tas, vadovavo susirinkimui ir 
sukalbėjo invokaciją. Vakarie
nės metu naujasis prelatas 
buvo pasveikintas, palinkėta 
jam sėkmės tęsti religinę 
tarnybą Dievui, Bažnyčiai, 
parapijai ir lietuviškumui. 
Visi sugiedojo ilgiausių, 
džiaugsmingiausių ir lai
mingų metų. Susirinkime tarė
si svarbesniais religinės tar
nybos klausimais lietuviškose 
parapijose. 

Kun. K. Pugevičius pranešė 
artimiausius darbus bei atei
ties planus. Sandėliuose yra 
žymus skaičius religinės lite
ratūros: mišiolų, mišiolėlių, 
Sv. Rašto tomų, Marijos ir Sv. 
Kazimiero paveikslų. Juos 
reikėtų išplatinti. Planuojama 
ir veikiama krikščionybės 
Lietuvoje 600 metų šventimu. 
Religinė šventimo prasmė yra 
labiausiai keliama. Svarbiau
sias jubiliejaus momentas bus 
Romoje birželio 14 d. Sv. 
Tėvas Jonas Paulius II švęs 
jubiliejų su daugybe tikin
čiųjų iš viso pasaulio. Arki
vyskupas Jurgis Matulaitis 
bus paskelbtas palaimintuoju. 
Tai bus gilaus susitelkimo ir 
ryžto valandos lietuviams su 
viltimi sulaukti pal. Jurgio 
Matulaičio Šventuoju. 

CLASSIFIED GUIDE ̂
 

IŠNUOMOJAMA — F OR KENT REAL ESTATE 

Joniškiečiai , jų draugai ir ka imynai Jaunim > centro salėje spalio 5 d. Chicagoje per Angelų 
Sargų šventę prisimenant gyvus ir mirusius joniškiečius. 

Kun. J. Pakalniškis pranešė 
apie seimą Allentovvne, 
svarstymus ir nutarimus. 
Kun. V. Palubinskas seime 
pareiškė savo mintis kaip 
sugrąžinti nutolusius lietu
vius į lietuvių parapijas, 
organizacijas, bendrąją veik
lą. Buvo svarstyta angliškai 
kalbančių lietuvių padėtis 
lietuviškose parapijose. Kun. 
G. Gobitas kalbėjo kaip išlai
kyti lietuviškas tradicijas tarp 
nekalbančių lietuviškai. 
Marian Skabeikis aiškino, 
kaip panaudoti kompiuterius 
lietuviškai pastoracijai. Prel. 
A. Bartkus. Šv. Kazimiero rek
torius, iškėlė kolegijos arti
muosius, reikalą suras t i 
daugiau kandidatų ir atnau
jinti kolegijos namus. Kun. K. 
Pugevičius peržvelgė, kaip 
padėti Lietuvos Bažnyčiai ir 
persekiojamiems tikintie
siems. 

Kun. J. Matutis ir J. 
Rikteraitis iš Hartford vysku
pijos pranešė, kad jie yra 
sudarę įvairią iškilmių prog
ramą, kurioj dalyvaus tūks
tančiai tikinčiųjų. 

Kun. K. Pugevičius pranešė, 
kad jau gerokai įsisiūbavęs 
Religinės šalpos 25 m. veiklos 
minėjimo renginys, kuris bus 
spalio 25 d. 

S u s i r i n k i m e k a l b ė j o 
diakonas Antanas Samalonis 
iš Kearny, N.J. Jis džiaugėsi, 
kad gali pasidžiaugti ir patar
nauti kitiems. 

Religinėj valandėlėj bažny
čioj pri taikytą pamokslą 
angliškai ir lietuviškai pasa
kė kun. W. Jaskievičius, S.J. 

Lietuviai Floridoje 

St. Petersburg, Fla. 
„ S a u l ė s " a u k š t e s n ė s 

l i tuan i s t inės mokyklos 7 
klasės mokinė Aldona Bobely-
tė laimėjo konkursinę premi
ją. 

Susivieni j imo Lietuvių 
Amerikoje (SLA) švenčiant 
100 metų jubiliejus birželio 30-
liepos 3 d. Chicagoje, buvo 
skelbtas jaunimui ir lituanis
tinių mokyklų mokiniams 
rašinių konkur sas tema: 
..Susivienijimo pasiekimai ir 
reikšmė Amerikos lietu
viams". Rašinių konkurso 
komisija ir SLA pildomoji 
taryba, įvertindama rašinį, 
skyrė jai piniginę premiją — 
100 dolerių. 

Aldona Bobelytė yra dr. Ka
zio, Vliko vald. pirm., ir Da
lios Bobelių dukrelė. Aldona 
yra gabi, darbšti, rūpestinga, 
tvarkinga, tyli ir pavyzdinga 
mokinė. Veda mokomųjų daly
kų s a n t r a u k a s , iš t raukas 
spaudos, užrašus, ypač Lietu
vos istorijos įvykių, datų 
stengiasi niekad nepamiršti. 
Džiugu, kad jos bendramoks
lis Tomas Didžbalis seka jos 
keliais. Tikiuosi jo gražia atei
ties. 

Išeivijoje mūsų visų bend
ras uždavinys ugdyti jaunąją 
kartą t au t i ška i sąmonin
gomis lietuviško charakterio 
asmenybėmis. Neatiduokime 
savo vaikučių nutautėjimui. 
Išlaikykime gyvą lietuvių 
kalbą ir tautą išeivijoje. 
Pa t r io t i zmas ta i taut inis 
idealizmas, kur idealistinį mei
lės principą konkretizuojame 
savo tautos meile. Kol kalbė
sime ir vaikus kalbinsime 
lietuvių kalba, auklėsime reli
ginėje lietuviškoje dvasioje, tol 
išliksime gyva tauta, turinti 
teisę būti laisva ir nepriklau
soma. 

. .Saulės" l i tuanist inėje 
mokykloje veikia aukštes
nioji, pradžios mokyklos ir 
vaikų darželis. Pamokos vyks
ta šeštadieniais nuo 9 v.r. ligi 
1 vai. p.p. Dirba mokytojos M. 
Peteraitienė, A. Robertson ir 
L. Brinkienė. Mokyklos patal
pos: Don Vista Community 
Center. 3300 Pass a-Grille 
Wav. St. Petersburg Beach, 
Ela. 

Primintina tėveliams, tene-
lieka nė vieno lietuviuko St. 
Petersburge ir apylinkėse, 
kuris nelankytų „Saulės" 
lituanistinės mokyklos. Lietu
viškas- žodis — kalba gimtoji. 
Kiekvieno lietuvio vaikučio 
kraujo lašelyje yra gyva 
nemarioji Lietuva. Įpratin
kime mokinius skaityti lie
tuviškas knygas, spaudą ir į ją 

; rašyti. 
Mari ja Pe te ra i t ienė 

Nėra saugumo prieš pavojus, 
esant turtingu, išskyrus turtingu
mą Dievo akyse. 

C.Simrnona 

Drauge gaunamos plokšteles - records 
PLOKŠTELĖS PAVADINIMAS 

ANTRAS LITERATŪROS VAKARAS 
ARAS — TORONTO UET. VYRŲ CHORAS _ 
AR ATMINSI — Dana Stankaitytė — Liet. komp. dainos 
AS ČIA GYVA — Darius Polikaitis — Liet. dainos 
AS TAU SAULĖTOS VASAROS LINKIU—dainuoja St. Klimaite, 
AUKURAS —A Mikulskio Liet. Meno Ansamblis 
BARAS, STASYS — Operų ištr 
BALTRUS, LEONAS — Liaudies dainos ir operų iStr 
BALTOS GĖLĖS — Hamiltono Mergaičių Choras 
CLEVELAND0 VYRŲ CHORAS 3 — Liaudies dainos 
DAINOS — Dain. Birutė Valterienė _ 
DAINOS — Dain. Vyt Gorinąs 
DAINOS, MUZIKA IR GĖLĖS — Pr. Lembertas 
DAINUOJAME SU LIONE — L. Juodis _ 
DIE SCHONE MULLERIN — Schuberto dainų ciklas. 

Dain. L Baltrus 
DIEVUI IR TĖVYNEI — Čiurlionio Ansamblis 
DU GAIDELIAI — Daineles vaikams _ 
EIKIME MUDU ABUDU. B. Pakštas. Harmanizuota rietuvių. 

liaudies muzika _ 
GTNTAJRAS SU DAINA — Dain Toronto "Gintaro" Choras 
GRUODIS: DAINOS — Dainuoja Lillian Sukis 
ICRATE ER KASTYTIS — Chieagos Liet. Operos Choras 
lŪROS PASLAPTYS — Liet. lengvos muzikos rinktinė 
KAD LIKTUM TU GYVA — Chieagos Liet Operos Choras 
KALĖDOS — Montrealio Lietuvių choras „ 
KETVIRTAS LITERATŪROS VAKARAS — Jonas Aistis 
KUR DANGUS UGNTM LIEPSNOJA — Clevelando Vyrų Choras, 
KUR GINTARAIS — Montrealio Liet. jaun. ansamblis ...„ 
LASĄ LAIKO LASAI — Brocktono Liet. Jaun. Choras ... 
LIETUVA TĖVYNE MŪSŲ — Toronto Lietuvių Choras 
LIETUVIŲ KOMP. DAINŲ REČITALIS — St Klimaitt 
LIK SVEIKAS — R. Urbonas — Liet dainos 
MOTULĖS DAINOS — Lietuvių liaudies dainos 
MUSIC OF FRANZ LISZT — J. Rajauskas __ 
OI TOLI, TOLI — Philadelphijos Lietuvių Choras 
PASAKOS —Lietuvių liaudies pasakos 
PELKIŲ 2IBURĖLIS — Skaito D. Juknevičiūtė 
PILNATIS — Br. Markaičio kūriniai 
POEZUA — Skaito Gustaitis ir Santvaras _ -... 
POEZIJA IR PROZA — Skaito Brazdžionis, Gustaitis 

ir Andriušis , 
PRANAŠE DIDIS — Tėviškės Ev. Lhit par. mišrus choras 
PRAURIMĖ DAINUOJA — Dainų ir operų ištr. 
PREMTER PERFORMANCE — Alice Stephens _ 
PUTINAI — Dainuoja Hamiltono Mergaičių Choras 
REKAŠIUS, ANTANAS — Symphony No. 5 — MFI 

Metaphony string quartet No. 3 .. 
RINKINYS, IV lietuviškos dainos ir operų ištr 
RINKINYS, V — Lietuviškos dainos ir operų ištraukos 
RINKINYS, XXVTII — Lietuviškos dainos ir operos ištr _... 
SONGS AND ARIAS — Dainuoja V. Noreika 
SKAMBĖKIT, GIESMES — Lietuviškos religinės giesmės 
SKAMBA, SKAMBA KANKLĖS — Čiurlionio Ansamblis 
STANKAITIS, DANA — Dainuoja operų ištr _ 
STEPATTIS, L. — Lietuviškos dainos —. 
STEMPU2IENĖ, ALDONA — Mecosopranas — Lietuvių 

komp. kuriniai _ 
SU JUMIS — Dainuoja Slavą Zemelytė _ 
ŠIRDIS DAR 2YDI — Dainuoja Montrealio Vyrų Choras 
TAU MAMA — Lietuviškos dainos 
TARP TOSTŲ IR DAINŲ — Dainos ir šokių muzika 
TĖVIŠKĖLĖ — Br. Budrumas , 
TĖVTSKES AIDAI — Chieagos Vyrų Choras 

(PPM 78, 6 plokšteles) 
TIK TAU VIENAI — Šokių muzika — groja Neo-Lituanų 

orkestras • • 
UŽAUGAU LIETUVOJ — Dainuoja Toronto lietuvių 

Vyrų Choras — 
VAIDILŲ KANKLĖS — Čiurlionio Ansamblis ..... 
VALIO JAUNYSTE — Dain. Los Angeles Liet. Jaunimo 

Ansamblis — 
VASAROS RUGIAGĖLĖS — Linksma muzika šokti ir svajoti . . 
VASILIAUSKIENĖ, G. Liaudies dainos , 
VOLUNGE — Dainuja Toronto Liet Mišrus Choras 
VYTIS — Groja Vyties Orkestras šokių muziką 
ZUIKIS PUIKIS— Dainos vaikams 
ŽIBURĖLIAI — l i e t komp. kūriniai. Ram. Lapsatytė-Koaars, 

V. Mozuraityte, V. Vasiliūnas. M Kollars 
VASAROS ŠOKIS. Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys 

K A S E T Ė S 
AR ATMINSI — Dana Stankaityte. Liet. komp. dainos 
SODŽIAUS GARSAI. J. Stankūno kūriniai. Liet. dainos 
EIKIME MUDU ABUDU. B. Pakštas. Harmanizuota lietuvių 

liaudies muzika 
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69th and Campbell — clean, at 
tractive 3 rm. — 1 bdrm., geod heat. 
$270 plūs security. 

STEADMAN REALTY 
476-2922 

67-tos ir VVhlpple 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. 

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

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit u? 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 • 

MASTER PLUMBING 
Ucensed , Bondod, Insured 

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

Dienraščio "Draugo" ad-rį. 
i'istracijoje galima pasirinkt: 
įvairių liaudies meno darbų:, 
medžio, keramikos ir drobės. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. SSrd St, 

i Chicago, H, M629 i 

LT3 MLS. KOMPIUTERIŲ: 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

Hotel 
MIAMI BEACH 

50 rocm vvaterfront hotei. heated pool, be 
on tt>e ground flr for the casino rush. Finan-
cing available, Monday - Friday, 
305-532-4144; Sat & Sun 305-966-5515. 

North Carolina's best kept secret. 
Oceanrront living on Beautiful TopmaJi 
Island, 1 bdrm condos from $46,900. 
Call Century 21 By The Sea. 

1 800-257-0021 

VERMONT: Lake Champlaign, 
Burlington Harbor. On the water, 
vvith beach. Exclusive new 3 - 4 
bedroom town house, 3 full baths, 
jacuzzi, fire place, lakeside open 
deck. Private garage, vvith pool 
and tennis court. Deposit and 
references. 8 month minimum. 
$1,800 per month. 

Alan Palmer: 
802-862-5661. 

2vejjrs — tai vienas paveikslas iŠ labai puošnios dail. POVILO 
1 PUZINO monografijos, k iri yra didelio formato ir talpina net 28 

spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailininkų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 

1 įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su persiuntimu 27 
dol. Užsakymus siųsti: 

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

Illinois gyventojai prid •da $1.50 valstijos mokesčio. 
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$1000 

Užsakymus srųsti: 
DRAUGAS, W W. 6Srd 

Chioago, IL 606*9 
Street 

Savo gyvenime aš pažinau 
60 genijų, i i jų 56 buvo reli
gingi ir likusieji r> bent gerbė 
religiją -Gladstone 

Pastaba: Užsakant plokšteles per paštą pinigų nesiųsti, užsimokėsite 
gavę sąskaitą, kurioj" bus pridėta ir persiuntimo Išlaidos. 

O Illinois gyventojams ir valstijos taksai. 

Pranešame, kad iš spaudos išėjo nauja Algimanto Kezio fotografijų 
knyga UTHUANIA - THROUGH THE WALL. Knyga didelio formato. 
105 puslapių su nuotraukomis apie Lietuva, kurias Kezys padarė 
lankydamasis Lietuvoje 1983 metų rudeni. Tai dešimties dienu tru
kusios viešnagės Lietuvoje fotografinis dienoraštis su paties fotografo 
anglu kalba parašytais komentarais apie lankytas vietas — Vilnių 
Kauna. Trakus. Anykščius. Rumšiškes įžanga knygai parašė Kazys Al
menas, išleido Loyola University Press Čikagoje, gaunama ..Drauge" ir 
pas platintojus. 

Kaina su persiuntimu: $17.50 Ulinots gyventojai: $1«.78 

• 



LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS 

J U B I L I E J A U S 
IŠKILMĖS ROMOJE 

DRAUGAS, antrachenis, 1986 m. spalio mėn. 14 d. 

..Juodojo kaspino dieną" vokiečių šeimos, pasiruošusios demonstruoti prie Sovietų Sąjungos 
pasiuntinybės Bonnoje. 

KANADOS ŽINIOS STIPRUS JAUNIMO 
JUDĖJIMAS ITALIJOJE 

Hamilton, Ont. 
MIRĖ 

J U O Z A S BERSENAS 

Rugsėjo 23 d. Hamiltone 
mirė Juozas Bersėnas. 75 m. 
amžiaus, vienas iš Kanados 
Lietuvių Fondo steigėjų. Palai
dotas rugsėjo 26 d. Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mi.ssift-
saugoje. J is turėjo tabako ūkį 
Mount Brydges apylinkėje ne
toli Londono. Apie 27 m. p n 
klausė KLB Londono apylin
kei. Lietuvybės išlaikymas ir 
laisvės Lietuvai atgavimas 
buvo jo pirmaeiliai tikslai, 
kuriems jis negailėjo nei 
pastangų, nei pinigų. Lon
done nebuvo hetuvio, kuris jo 
nežinotų, nes jis buvo nuola
t in i s l ietuviškų renginių 
lankytojas, dinamiškas su
s i r ink imuose kalbėtojas , 
stropus lietuviškos veiklos 
rėmėjas. Bet gal vienas dviejų 
jo didžiausių laimėjimų buvo 
sutelkimas tikrai didelės įnašų 
sumos Kanados Lietuvių Fon
dui. Per 24 metus septynias
dešimt penkių šeimų Londono 
apylinkėje jis surinko 14,745 
dol. Todėl ir K.L. Fondas 
užtarnautai jį vadina to fondo 
pirmūnu. 

Lietuvių Fondas dabar ban
do užbaigti pirmąjį įnašų mili
joną ir iš nuošimčių jis išmo
ka gana stambias sumas 
kultūriniams ir sporto viene
tams paremti. 

Ki tas s t ambus velionio 
laimėjimas — jis su žmona 
Elena išaugino laisvai lietu
viškai kalbantį ir labai akty
viai lietuviškoje veikloje daly
vaujantį jaunimą — sūnų 
Eugenijų, KL Fondo valdybos 
narį — iždininką ir dvi duk
ras — Zitą ir Sigitą, buvusias 
K. L. Jaunimo sąjungos 
pirmininkes, dar ir dabar 
lietuviškoje veikloje aktyviai 
tebesireiškiančias. Bet, žino
ma, pagrindinis laimėjimas 
buvo tas, kad velionio ir kitų 
steigėjų dėka sėkmingai buvo 
suorgan izuo tas Kanados 
Lietuvių Fondas, turįs didelę 
reikšmę lietuvių kultūrinei 
veiklai Kanadoje. 

D.E. 

JumiiiiiiiHiimiiiniHiiiiii"ii|,mi,,fnm* 
K R A Ž I A I 

Redagavo 
PRANAS RAZMINAS 

Tai graži monografija, kurio
je sukaupta daugelio autorių is
torinė medžiaga apie KRAŽIUS. 

Leidinys didelio formato, tu
ri daiag iliustracijų, 252 pel. 
Kieti viršeliai. Išleido Kražiš
kių sambūris, Chicagoje 1983. 
Spausdino DRAUGO spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu 13.50 dol. 

Illinojaus gyventojai moka $14 50 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, tfk5 W- 6Srd St., j 
Chioago, IL 60629 

»MinninnmmiiiniiniHiiiiiin»iniiiHttj; 

Jau dvidešimtyje kraštų 
paplito 1955 Italijoje Milane 
įs teigta ant ikomunist inė 
krikščioniško jaunimo organi
zacija, ..Communione e Libe-
razione" (Bendruomenė ir 
iš la isvinimas) . Tuo metu 
katalikybė Italijoje pergyveno 
sunkią krizę ir jos mokymas, 
ypatingai aukšto mokslo ins
titucijose, atrodė daug kam 
atgyventas. Vieną dieną jos 
steigėjas, 32-metis kun. Don 
Luigi Giussani su nepasiten
kinimu stebėjo jauną komu
nistą, savo {taigojimais užde
gantį jf.'mą, susižavėjusią 
publiką pagalvojęs, kodėl 
katalikai negalėtų taip pat 
patraukliai pristatyti savo įsi
tikinimų, pradėjo organizuoti 
jaunimą. Robi Ronza, 45-metų. 
jų žurnalo „Bell' Italia" redak
torius, atsimena, kas jį suža
vėjo dar gimnazistu esant iš
girdus Giussani: „Mums 
visiems įspūdį padarė jo kvie
timo paprastumas. Jis nekvie
tė pirma futbolą pažaisti ir 
tada pasišnekėti apie tikė
jimų, kaip kiti kunigai. Jis tie
siai sakė: 'Kristus yra gyveni
mo centras'." 

C.L. organizacija savo nariu 
laiko kiekvieną, kuris sava
noriškai dirba su šiuo judė

jimu ir lanko susirinkimus. 
Dabar C.L. jau priskaito 150,-
(XK) narių, o studentų tarybos 
universitetuose dabar jau jų, 
ne radikalų-ateistų dominuo
jamos. C.L. dabar yra susi
laukę net ir stiprios pop. Jono 
Pauliaus II paramos, kuris 
labai pasikliauja tokiomis 
pasauliečių organizacijomis, 
skleidžiant krikščioniškas 
vertybes. 
Ši organizacija pradeda rody

ti ir savo politinę galią. 39-
niametis Roberto Formigoni, 
krikščionis demokratas ir stei
gėjas C.L. politinės veiklos 
dalinio „Movimento Popola-
re", 1984 m. su didele C.L. 
parama buvo išrinktas į Euro
pos parlamentą, o paskui , 
išrinktas parlamento poli- į 
tinės komisijos pirmininku, j 
1985 m. miestų rinkimuose : 
Italijoje C.L. rekomenduotieji 
nariai buvo išrinkti į daugiau 
kaip 1,000 postų. 

C.L. organizacijos populia
rumas plečiasi įvainuose kraš
tuose, ypat ingai Lotynų 
Amerikoje, bet yra manančių, 
kad organizacijos per stiprus 
itališkas charakteris apsun
kina jos plitimą užsienyje. 

a.j.z. 

Visi galės prieinama kaina 
dalyvauti Lietuvos 600 m. 
krikšto jubiliejaus iškilmėse 
Romoje 1987 m. birželio mėn. 
Taip pranešė centrinio komi
teto pirmininkas dr. Linas 
Sidrys rugsėjo 25 d. įvy
kusiame komiteto posėdyje 
Jaunimo centre. Chicagoje. 
Maldininkus pigiausia kaina 
aptarnauti centrinis komi
tetas įsteigė šia proga savo 
kelionių biurą Chicagoje. 

Centrinis komitetas siūlo 
trijų rūšių keliones: Sheraton 
Roma (arba panašiame liuksu
siniame) viešbutyje septy
nioms naktims. Kiina 1200 
dol. asmeniui. Pirmos klasės 
viešbutyje netoli Vatikano — 
kaina 950 dol. Pensionate 
arba kukliame viešbutyje — 
775 dol. asmeniui. \ minėtas 
kainas įeina skridimas iš New 
Yorko į Romą ir atgal Alitalia 
linijos liuksusiniu 747 spraus-
miniu lėktuvu. Pusryčiai kas
dieną, Romoje liuksusinis, 
vėsinamas autobusas, patyrę 
gidai. Minėtos kainos vienam 
asmeniui, dviem viename 
kamabrvje nakvojant. Atski
rame kambaryje nakvodamas 
asmuo prideda 140 dol. Šalia 
to, skrendantis iš Chicagos 
prideda po 50 dol už asmenį, o 
iš Los Angeles po 200 dol. už 
asmenį. 

Sekmadienį, birželio 14 d.. 
visi kviečiami dalyvauti iškil
mingose Mišiose, kurias žada 

atnašauti pats popiežius, 
koncelebruojant lietuviams 
vyskupams. Mišių metu palai 
mintuoju bus paskelbtas 
arkivyskupas Jurgis Matulai 
tis. Pamokslą žada pasakyti 
pats Šv. Tėvas. Paprastai per 
popiežiaus Mišias gieda garsu
sis Sixtino choras. Giedos ir 
lietuviai. 

P lanuojamas lietuviams 
pokylis istorinėje puošnioje 
Castel San Angelo pilyje pne 
Vatikano. Ten pat numatyta 
lietuviško religinio meno paro 
da. 

Pirmadienį bus lietuvių 
audienci ja pas popiežių. 
Ypatingas Mišias palaiminto
jo arki vysk. Jurgio Matulaičio 
garbei atnašaus kardinolai 
istorinėse Romos bazilikose, 
kur lietuviai kviečiami daly
vauti. 

Lietuvos krikšto 600 m. jubi
liejaus centriniam komitetui 
rūpėjo, kad visiems lietu
viams bei jų bičiuliams kelio
nė į Romą iškilmėms būtų 
prieinama kaina. Keliones 
užsisakyti arba smulkesnių 
informacijų skambinti Centri
niam Lietuvos krikšto jubilie
jaus centriniam komitetui 
nemokamai telefono numeriu 
1—800—331-3903 (iš už Illi
nois valstybės). 

Galima kreiptis taip pat Re
liginės šalpos numeriu New 
Yorke, 718—647-2434. 

Mielus SALOMĖJĄ ir VYTAUTĄ JANUIAICIUS, 
netekus mylimo sūnaus KĘSTUČIO, o CASEY, 
MARKUS ir KATHY. netekus mylimo tėvelio, broliui 
MINDAUGUI su šeima reiškiame giliai nuoširdžią 
užuojautą. 

-
Eugenija ir Bronius Blinstrubai 

Birutė, Arūnas ir Petrukas Blinstrubai 

jvfn :si«*«Mnwi«iiiiMinminHiiiiiiiiiHiiniiiiinniiiiiiiiiiiHHi«iiiinnninnfiii!iiii^ 

DR. ANTANĄ* KUČAS | 

ARKJV. JURGIS MATULAITIS | 
MATULEVIČIUS | 

Gyvosios krikščionybės apaštalas i 
{•adą parmtt KARDINOLAS ANTONIO SAJI0R1 | 

* I 

MIRUS 
A.+A. 

LIUDUI ČERNIAUSKUI, 
mielus DANUTĘ, STASĮ. VYTĄ ir TOMĄ RIPS-
KIUS bei visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Kriaučeliūnų vardo Montessori 
Vaikų nameliai 

i 
i 
i Tai geriausia knyga, kokia iki Šiol buvo išleista, apie =• 
S Diero Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- | j 
| iSką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą kriks- | 
I čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos = 
= Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyveniniu ir prasyti | 
| ST. Tėvą iią beatifikacijos bylą pagreitinti. I 
| Veikalas yra 592 psL, didelio formato, kietais viršeliais, j 

1 Kaina su persiuntimu $6.50. Užsakymus siųsti: | 

DRAUGAS, +5Ą5 We*t 6$rd St., § 
Chicago, IL 606Ž9 = 

A.+A. 
LIUDUI B. ČERNIAUSKUI 

staiga mirus, tėvams BRONIUI ir BRONEI ČER-
NIAMS. seserims DANUTEI. DANGUOLEI su šei
momis, DALIAI. LAIMAI, krikšto tėvams AKS. ir 
BR. KURAMS bei kitiems artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškiame ir užjaučiame jų skausme. 

M. ir St. Vilučiai. EI. ir VI. Paliulioniai. 
Alb. Matulis. K. Rožanskas 

A.tA. 
Sesuo M. 

B a r b a r a Gr iga i t i s , SSC 
(JULIA GRIGAITIS) 

Mūsų mylima Seselė mirė 1986 m. spalio 12 d. Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. 

Buvo duktė Kazimiero ir Magdelenos Grigaičių. 
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, VVorces-

ter, MA. 
Vienuolyne išgyveno 59 metus. 
Liko nuliūdime Šv. Kazimiero seserys, pusseserė Claire 

Grigaitis. Worcester, MA. ir jos šeima, taipgi kiti giminės, 
mokiniai ir pažįstami. 

Nulydėta į koplyčią antradienį, spalio 14 d. 7 vai. p.p. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 15 d. 9:30 vai. ryto. 
Gedulingos pamaldos prasidės 9:30 valandą ryto Šv. 

Kazimiero Seserų koplyčioje. 2601 W. Marąuette Road, 
Chicago. 

Fo pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. Prašo
me gimines, seseles, mokinius ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse ir pasimelsti už a.a. Seselės sielą. 
šv . Kazimiero Seserys ir Grigaičių šeima. 

Laidotuvių direktorius George Rudmin. 

Californijoje mirus 

A.tA. 
dėdei JONUI DANIUSEVlClUI 

(DANIS) 
dėdienę ONĄ ir vaikus SYLVIJĄ, VYTAUTĄ ir 
STASĮ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame. 

Brolienė Ona Daniuseuičienė 
Irena ir Liudas Kirkai 

Birutė A. Vindašienė 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i forn ia A v e n u e 
Telefonai — 523-0440 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal i forn ia A v e n u e 

Telefonas — 523-0440 

?r 
t?" 

GEDIMINAS GALVA 

ERNESTAS GALVANAUSKAS 
Politinė Biografija 

Inžinierius Ernestas Galvanauskas nepriklausomos Lietuvos po
litikos ir visuomenės veikėjas, keturių ministerių kabineto pirmininkas, 
{vairių sriCių ministeris, 1920-21 metų derybininkas su lenkais, Klai
pėdos krašto prisijungime nenuolaidus Lietuvos teisių gynėjas... Jo 
gyveninio istorija didele dalimi yra nepriklausomos Lietuvos istorija.. . 
Jo nuvelctųjų darbų liūdimų, dokumentų, rastų yra nemaža. Deja. E 

Galvanauskas pats savo atsiminimų nerase, tą darbą savotiškai po jo 
mirties atliko jaunesnysis brolis Gediminas Galva. 

Sj veikalą išleido Akademines Skautijos leidykla, Chicago 1982 
m. Spaude 'Draugo" spaustuve. Didelio fbnnato. 440 psL, kieti vir
šeliai. Kaina su persiuntimu f9Mt. 

Užsakymus siusti: Illinojaus gyventojai moka $21.45 

DRAUGAS, Ą5Ą5 W. 6Srd St., 
Chioago, IL 60699 

S \ 

THE BALTIC STATES 
YEARS OF DEPENDENCE 

1940-1980 

ROMUALDAS J. MISIŪNAS 
and 

REIN TAAGEPERA 
Chapter I. Introduction: Historicai background Chapter II — The 
war years: 1940 -1945. Chapter m — Postwar Stalinism: 1945 - 1953 
Chapter IV — The re-emergence of National Cultures: 1954 - 1968 
Chapter V — Centralizatkm and Westemization: 1968-1980 Chapter 
VI — The outlook for the 1980S 

University of California Press, Berkeley. los AnpeTes, C A. 1983 
Printed m Great Britain. 334 pages, tard cover. Kaina su persiuti-
mu 29 dol. 

Užsakymus s iųs t i : 
DRAUGAS, +51,5 W. 6Srd Street, 

Chicago, IL 606t9 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Ch icago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50 th Av., C ice ro 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir S U N Ū S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69 th S t r e e t - Tel . RE 7-1213 

11028 Sou thwes t Hwy. . Pa los Hi l ls , I l l inois 
Tel . — 974-4410 

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 

I i 



DRAUGAS, antradienis, 1986 m. spalio mėn. 14 d. 

x Dail ininkė Marytė Gai-
žutienė rūpinasi Ateities aka
deminio savaitgalio jaunųjų 
dailininkų parodos suruoši
mu. Paroda bus Ateitininkų 
namuose Lemonte akademi
nio savaitgalio metu lapkričio 
8-9 d. Parodoje dalyvaus apie 
tuzinas jaunų menininkų. 

x Dr. P e t r a s V. Kisielius 
parašė laišką „Chicago Tri 
bune" dienraščiui apie „dvigu
bą standartą". Laiškas buvo 
išspausdintas spalio 9 d. laido
je. Dr. P.V. Kisielius primena. 
..Reagano administracija 
laiko KGB kaip žiaurią agen
tūrą, panaudojančią savo tiks
lams velniškas priemones, 
kaip šį kartą Daniloffo atve
jis. Bet valdžios skyrius Spe
cialių investigacijų įstaiga 
(OSI) viešai leidžia KGB parū
pintais įrodymais persekioti 
Amerikos piliečius, kaip nacių 
karo kriminalistus". Laiško 
autorius primena KGB anti
semitizmą ir Imants Lesins-
kio, buvusio KGB agento, 
liudijimą teisme. Tai ir yra 
dvigubas standartas, — vie
nas amerikiečiui, kuris perse
kiojamas KGB Maskvoje, 
kitas amerikos piliečiams, 
persekiojant juos Amerikoje 
KGB padirbtais įrodymais. 

x A l g i m a n t o K e z i o 
nuotraukų knygos „Lithuania 
Through the Wall", išleistos 
Lx>yola Press, paroda bus 
Balzeko muziejuje nuo lapkri
čio 14 d. iki ateinančių metų 
sausio 3 d. Taip pat bus 
išstatytos parodoje kitos A. 
Kezio nuotraukos, išleistos 
knygomis. 

x Ko ieškot i r enkan t i s 
slaugymo namus — aktuali 
šių dienų tema bus nagrinė
jama trečiadienį, spalio 15 d., 
3 vai. p.p. Lietuvių Bendruo
menės Socialinių reik. tarybos 
Seklyčioje. Suinteresuoti kvie
čiami dalyvauti. 

x Filatelijos ir numiz
matikos paroda rengiama 
spalio 18-19 d. Jaunimo cent
ro mažojoje salėje. Parodos 
atidarymas bus spalio 18 d. 
9:30 vai. ryto. Parodą atidary
ti yra pakviestas Lietuvos 
generalinis konsulas Vaclo
vas Kleiza. Įėjimas nemo
kamas. 

x Antano Olio atminimą — 
pagerbimą spalio 18 d. 7:30 
vai. p.p. Lietuvių Tautiniuose 
namuose rengia ALTas. Šio 
žymaus veikėjo pagerbime 
visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. Vietų rezervaci
joms skambinti: 778-6900 arba 
737-1920. 

(pr.) 

x Š.m. spal io mėn. 19 d., 
sekmadienį 2 vai. p.p. Lietu
vių Tautiniuose namuose. 
Chicagoje, ruošiamas Jono 
Švobos knygos „Šeiminė ir 
prezidentinė Lietuva" pris
tatymas. Su knyga supažin
dins dr. Br. Nemickas. Ištrau
kas skaitys stud. Renata 
V a r i a k o j y t ė . M e n i n ę 
programą atliks dainininkė 
Linda Burbienė. Pasisvečia
vimas prie kavutės. Įėjimas 
visiems laisvas. Maloniai 
kviečiame Chicagos lietuvius 
skaitlingai dalyvauti . 

Rengia A.L. Tautinės 
S-gos valdyba. 

(pr.) 

A R A S 
()t*ni;i.imr ir tj isomr M*«U rusiu 
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x Lietuvos Vyčių 3 6 - t o s 
kuopos pirmininkė Marija 
Kinčienė kviečia įsirašyti į 
vyčius visus lietuvių kilmes, 
ypač jaunuosius, kad jie galė-

, tų padėti kultūriškai veikti ir 
padėti Lietuvos laisvei. Tai 
galima atlikti skambinant 
telefonu pirmininkei vakare 
927-4990 arba dienos metu tel. 
523-1402. M. Kinčienė taip pat 
primena, kad kuopos susirin
kimai yra kiekvieno mėnesio 
trečią pirmadienį 7:30 vai. 
vak. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje Brighton 
Parke. 

x A.a . s e s . B a r b o r a 
Grigai t i s , Šv. Kazimiero se
serų vienuolijos narė , mirė 
spalio 12 d. po pietų Šv. Kry
žiaus ligoninėje. Buvo kilusi iš 
Worcesterio, Mass., Šv. Kazi
miero parapijos. Vienuolyne 
įžaduose išbuvo 58 metus. 
Visą laiką buvo mokytoja ir 
vienuolynų vyresnioji, bet jau 
dešimt metų buvo išėjusi iš 
pareigų* gyveno motiniškame 
name Chicagoje ir, kiek svei
kata leido, dirbo prie mikrofil
mų darymo. Velionė bus 
pašarvota antradienį, spalio 

IŠ ARTI IR TOLI 

Balzeko naujo muziejaus atidaryme. Iš kairės: E. Holanderis, dail. M. Ambrazaitienė, sol. A. j 
Voketaitis ir N. Voketaitienė. Nuotr A. K. I 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
N A Š Ū S TAUTOS 
F O N D O P I E T Ū S 

labai šiltai priimtos. Solistei CICERO ŠAULIŲ VEIKLA 
fortepijonu palydą sudarė 
muz. R o b e r t a s Mockus. Kasmetinis Cicero jūrų šau-

T a u t o s fondo Chicagos Yt
a}&us . Paįaimino k u n V; lių metinis pobūvis, kuris įvy-

14 d., 7 vai. vak. nuvežta i k o m i t e t a s s p a I i o 1 2 d. l ie t . M l k o l a i t i s . Vyko rūpestingai ko spalio 4 d. Šaulių namuose, 
koplyčią. Trečiadienį, spalio T a u t i n i u o s e namuose suruošė P a r u o s t ° s gausios vaišės. j a u p r a e i tyje. Meninę prog-
15 d., 9:30 vai. vienuolyno p i e t u s Renginį atidarė Angelė , T a u t o s fondo Chicagos r a m ą a t l i k o s o l Gražina 
koplyčioje bus šv. Mišios už K a t e l i e n ė komiteto pirminin- k o m i t e t o P11™- mž. Jonas Stauskaitė. akompanuojant 
velionę. Paskui bus nulydėta i k ė p a ž y m ė d a m a , kad pietūs J u i ' k ū n a s pab rėžė , kad Steponavičiūtei. Šeiminin-
Šv. Kazimiero kapines. SUruošti pagerbti pasižymėju

sius aukotojus ir siekiant nau-
x Marijos a u k š t e s n i o s i o s i i aukų. 

užpereitais metais pavyko k a v o Ašoklienė, Pranske-
sutelkti 40,000 dol., pereitais vičienė. Skamienė, Skopienė ir 
metais surinkta net 41,000 dol. k i t o s Bare dirbo Baltrūnas ir 

mokyklos mokslo metu Dra- Meninę programą atliko Susilaukta paramos iš 20 Skopas. Laimėjimų bilietėlius 
džia su iškilmėmis ir įvairu- solistė Eglė Rugštelytė-Sund- organizacijų aukų. Susidarė p l a t i n o j a u n o s m e r g a i t ė s 
mais bus spalio 17 d Denk- sferom. Gausiai susirinkę sve- p e t D e r iW aukotojų o kai pranskevičiūtė, Runimaitė, 
tadienj, mokyklos salėje. Bus č i a i džiaugėsi jos turtingu bai- kurie yra. aukoję po keliolika. Skopaitė ir kitos. Vertingiau-
šokiai ir paskirų grupių Dasi- s u atliekamomis dainomis: | * į 2 0

1
k a r t

I
ų - D l d e J i s darbas sįos dovanos buvo gautos iš 

iždininkui J/ranui Povilaičiui p0tr„tAC i a„toi t i 

J . A. VALSTYBĖSE 

— Muz. J o n a s Žukas , pla
čiai žinomas vargonų muzi
kos virtuozas, vėl yra užan-
gažuotas dalyvauti Baltimorės 
katedros bažnytinės muzikos 
1986-87 metų koncertų seri
joje. Savo koncertui, kuris bus 
ateinančių metų vasario 8 d., 
muz. J. Žukas pasirinko groti 
kūrinius kompozitorių J.S. 
Bach, Siegfried Karg-Elert, 
Kdward Elgar, Louis Vierne ir 
Henri Mulet. 

— Lietuvos Vyčiai atei
nančių metų birželio mėnesį 
rengia dvi ekskursijas į Romą 
dalyvauti Lietuvos krikšto 600 
metų minėjime ir arkiv. Jur
gio Matulaičio palaimintuoju 
paskelbimo apeigose. Pirmoji 
išvyka bus dviem savaitėm 
birželio 11-23 dienomis. Po 
iškilmių Romoje vykstama į 
Vieną ir Salzburgą Austrijoje, 
Miuncheną Vokietijoje ir 
Budapeštą Vengrijoje. Romo
je apsistos l iuksusiniam 
„Cavalier Hilton" viešbutyje. 
Kaina su maistu ir visu aptar
navimu bus 1799 dol. asme
niui, dviem esant kambary. 
Antroji išvyka vienai savaitei 
bus birželio 11-19 dienomis, da
lyvaujant taip pat iškilmėse 
Romoje. Apsistos keturių 
žvaigždžių „Cicirone" vieš
butyje, visa netoli Castle de 
St. Angelo. Po iškilmių, kurie 
norės galės vykti į Neapolį, 
Caprį arba Sorento. Šios išvy
kos kaina 1109 dol.. dviem 
asmenim viename kamba-

rodymai. Petrutės Laukaitienės — dvi 
vesti sąskaitybą. Netiksliai r a n k ų d a r b o pagalvėlės ir 

Tykiai , tyk ia i (Budriūno 
harmonizuota liaudies daina), 

x Šv. Kryž iaus l i g o n i n ė Ten. ku Nemunas banguoja * ™ 2 priekaištai, kad lėšos buteHs skaidriosios, 
pradės nustatyti ir padėti (Kačanausko), Ar žinai tą šalį įleidžiamos keliones^ išlai- šokiams grojo 
gydyti artritį nuo spalio 29 d., 'Mignon ar i ja , Thomas) . pirm. J. Giedrai- o rkestras. Vakaras praėjo 
trečiadienio. Reikia iš anksto Pamatysiu (arija iš Madam įis ar Vhko vald. pirm. dr. K. i a b a i g e r a n u o t a i k a . l i k o gr&. 
registruotis paskambinant tel Bautterfly, Puccini). Solistė Abelis važiuoja patys apsi- ž a u s pelno, kuris bus paskirs-
471-5550 ' savo honorarą paaukojo Tau- mokėdami Dr K. Bobelis yra t y t a s s p a u d a į , radijo valan-

tos fondui. Jos melodijos ir Paaukojęs 21,24o dol. J. Gied- d ė l ė m s ir k i t i e m s 
x M a r i j a T ū b e l y t ė - operų arijos publikos buvo r a l t l s " ) dol.. \ . Joku- lietuviškiems reikalams. 

Kuhlmanienė: , ,Įsibrovėlė" — 
tokiu vardu Lietuviškos Kny- . 
gos klubas išleido novelių .* G-T . I n t e r n a t i o n a l kelio- jų yra Pr Prankiene. St. Pale- k a s jU Ozas Mikulis. Dalyvavo 

ba i t i s -3 ,180 dol. Vakarui vadovavo Cicero 
š didžiųjų šių metų aukoto- j ū r ų ^nlių k u o p o s p i r r n i n m . 

ga g a u n a m a , , D r a u g o 
admin istracijoje. S. Paulauskas 

LIETUVOS DUKTERŲ 
BALIUS 

rinkinį, kuris tik dabar išėjo iš nių biuras praneša norintiems kienė, V. Kraševskį J. S a u l i ų s . g o s p i r m i n i n k a s 
spaudos ir jau plat inamas k e h a u t l * Prancūziją, kad Cukunene, Juozas Blažys, K a r o l i s Milkovaitis su Žmo-
Viršelis pačios autorės. Kaina p r a n f z ų . . v a , d ž i a P r a d ^ ° A n t „ Bf 1 ^ 1 8 - Ant Kasaitis. n a , Vytauto D. šaulių rink-
7.50 dol. Lietuviškos Knygos ™kalauti įvažiavimo vizų. Tai A Rakauskas P Povilaitis, tinės pirmininkas Vladas 
klubo nariams trečdaliu pi- J s k a i t o

 L P r a " c u z u valdomas Ant. Repšienėj dr L. Knauče- i š g a n ai t i s , Daukanto kuopos 
giau. Autorė nėra naujokė ! ? l a s * • ^itas teritorijas, liūnas, Pr. Povilaitis. Daug p i r m i n i n k a s S . Vengianskas, 
rašytoja, bet pirmą kartą pasi- n e s keliaudami pasitiknn- kitų aukotojų, kuriems buvo Altos centro valdybos sekre-
odo su novelių rinkiniu. Knv- k l t e s u s a v o k e u o m i * b l u r o ! š d f l m V . d i p l o m a i

D Ą , r S t torius inž. G. Lazauskas ir 
^ r^ "», atstovu. Valauskiai, J . Blažys pa- kį tj 

aukojo pietų proga. Aukotojų 
x M a r q u e t t e P a r k o Lietu- buvo daug, kai kurie įamžino 

vių namų savininkų draugi- savo mirusius artimuosius. 
x Lietuvių Fondui va j aus jos susirinkimas bus sekma- Fondo pietų metu suaukota 

proga aukojo: dr. Jus t inas dienį, spalio 19 d., 6:30 vai. 12 200 dol 
Dėdinas 1,000 dol.; po 300 dol. S v c . M Marijos Gimimo Pįetų rengimo komitetas 
— Juozas ir Jane Daunorai, parapijos salėje. Nariai ir na- gražiai pasidarbavo, pirm. A. Lietuvos dukterų draugija 
Vida R. Morris: 285 dol. — riais norintieji būti kviečiami Katelienė. nariai J. Linkienė. spalio 11 d. Jaunimo centre 
Andrius ir Marija Vaitkai; po dalyvauti. j Jasiūnienė P Maskolai- suruošė savo rudens balių. 
200 dol. - Angelė ir Jonas t y t ė j 2 e m a į t i s / V . Lekevi-
Jadviršiai prel Jonas Kučm- x m į n o i s a t s t o v a s Andrew čienė. 
-~ : _ J. McGann pravedė įstatymą, Lietuvių fondo Chicagos ko-

kad būtų baudžiami girti miteto nariai yra J. Jurkūnas 
vairuotojai jaunuoliai pirmą — pirm., dr. L. Kriaučeliūnas, 
kartą a t imant leidimą vai- inž. Edm. Jasiūnas. prof. M. 
ruoti metams, antrą kartą iki Mackevčius. Pr. Povilaitis 
vairuotojo 21 metų amžiaus. Ang. Katelienė, J. Kreivėnas. 

A. Pimpė, J. Žemaitis. 
x J o n o Švobos knygos Bankete dalyvavo per 200 Vanda Prunskienė. Emilija 

„Šeiminė ir prezidentinė Lietu- žmonių. Tarp gausių svečių Kantienė. Aldona Ankienė, 
va" pristatymą rengia Amen- buvo ir gen. kons. V. Kleiza, Salomėja Nadienė, Ona 

(pr.) kos Lietuvių tautinė sąjunga ALT pirm. T. Blinstrubas. M. Mažionytė ir Ona Šmitienė, 
spalio 19 d., sekmadienį, 2 vai. ir inž. A. Rudžiai ir daug kitų D a u g prisidėjo darbu ir 
p.p. Lietuvių Tautiniuose lietuvių. Buvo laimėjimai, aukomis visos draugijos 
namuose. Kviečiama visa lie- Tarp laimikių buvo dail. J. narės. Vakarienę paruošė Ona 
tuviškoji v isuomenė atsi- Mačėno paveikslas. 

brizas, Apolinaras Bagdonas, 
LŠST Romo Kalantos Šaulių 
kuopa, Kazys ir Elena Majaus
kai. Petras ir Marta Paliai. 
Bronė širvinskaitė, Zenonas 
Šukys, Rūta Klevą Vidžiū-
nienė. Aukas siųsti Lietuvių 
Fondui - 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 606029. 

Stalai buvo papuošti žiedais. 
Tuo pasirūpino P. Vaitaitienė 
ir E. Baltrušaitienė. 

Banketą surengė valdyba: 
pirm. Stasė Paulionienė. vicep. 
Joana Krutulienė. valdybos 
narės Narija Noreikienė. Ma
rija Barienė, Sofija Jelio-
nienė, Gražina MiceviČiūtė. 

x Spal io 19 dieną, sekma
dienį, Šaulių namuose ren
giama linksma gegužinė — 
piknikas. Bus geras mais tas , lankyti, 
įvairūs gėr imai , šok ia i . 
Pradžia 12 valandą. Gegužinę 
rengia Lietuvos Saulių Sąjun
gos Tremtyje centro valdyba 

•J.Pr. 
Norvilienė, savo darbą auko
dama draugijai. Vakarienė 

x J u l i a S a k i n s k a s . Chica
gos, 111., mūsų garbės prenu-

kyti 
(pr.) 

Visi lietuviai prašomi atsilan- meratorė, rėmėja, grąžino 
laimėjimų šakneles, pridėjo už 
jas 10 dol. auką, pratęsė dien
raščio prenumeratą, ir jam 

x Ryšium su K r i k š č i o n y - £»P P a t Paaukojo 22 dol. J. 
bės Ats inau j in imo iškil- Sakinskas ir toliau lieka mūsų 
mėmis, Romoje 1987 m. gegu- «arbės prenum era tore, o už 
žės 31 d. pradedama kelionė į m i e l a Paramą laba, dėko-
Jugoslaviją ir Italiją. Aplan- jame. 
kant Veneciją, Florenciją, 
Asisi ir įdomesnes Jugoslavi- . x J N a r u š e v i č i u s Onta-
ios vietoves. Vadovas kun. dr. ™< Kanada, atsiuntė 4/ dol. 
Kęstutis Trimakas. Brošiūros d ienrašč io s t ipr inimui ir 
neužilgo pasirodys. Rezervaci- P r a t * s ė Prenumeratą viene 
jom ir informacijai kreipkitės į n e m \ metams. N. Narusevi-
Trave l Advisers , Inc. , 1515 čl1* skelbiame garbės prenu-
N Harlem Oak Park IL meratonum, o už lietuviško Lituanistines katedros vajaus užbaigimo vakare spalio 4 d. traukia 
60302 tel 312 524-2244 ' žodžio rėmimą labai dėko- laimingus bilietus Danutė Račiūnaitė, daranti doktoratą, ir inž. 

(ak.) J a m e Stasys Jokubauskas. Nuotr J . Tamnlnitfo 

buvo skani . 
Laimėjimus suorganizavo 

Aldona Ankienė su talka Onos 
Rušėnienės ir kitų. Laimė
jimams buvo ir originalių 
paveikslų, tortų ir kitų žymių 
dovanų. Tuos didžiuosius 
laimėjimus suorganizavo J. 
Krutulienė. 

Draugija Chicagoje turi 
netoli 700 narių, o iš viso 
Amerikoje narių apie 1000. 
Banketą pradėjo renginių 
vadovė J. Krutulienė, paprašy
dama ant stalų užsidegti 
žvakes. Pasveikino svečius ir 
priminė, kad Šio vakaro puotoj 
bus šilta, gera ir smagu. 
Geraširdžių auka padės atlik
ti daug labdaros darbų. 

Kapelionas kun. J. Juozevi-
čius šelpiamųjų vardu pareiš
kė padėką, kad rūpinamasi 
vargan patekusiais lietuviais. 
Jis sukalbėjo ir maldą. 

Draugijos pirmininkė Stasė 
Paulionienė, renginių vado
vės papuošta korsažu, sveiki
nimo žodyje pasveikino buvu
sias pirmininkes: B. Briedienę, 
E. Kielienę ir iš Floridos 
atvykusią M. Andrejauskienę. 
Ji priminė draugijos sėkmin
gą pavasario balių gegužinę. 
Viena ranka draugija renka, 
kita dalina, šelpia, laidoja. 
Publiką prajuokino linksmu 
anekdotu iš ok. Lietuvos. Ten 
n u v a ž i a v ę s G o r b a č i o v a s 
paklausęs, kaip patinka val
džia. Lietuvis atsakęs: su val
džia, kaip su žmona — biskį 
myli, biskį bijai, biskį kitos 
nori... 

Meninę programą atliko 
solistė Praurimė Ragienė. J i 
patraukliai padainavo Mylėk 
ir lauk (Raudonikio), Atjok, 
berneli. vakare (Pociaus), 
Gitara Romaną (Lazzaro), 
Mano Karžygis (O. Strauso), 
Mvliu tave (iš I^eharo operetės 
..Linksmoji našlė"), Mano 
lūpos bučiuoja (Leharo). 
Skambios romantiškos dainos 
publikos buvo šiltai priimtos. 
Solistė savo honorarą paliko 
Lietuvos dukterims. Fortepijo
nu palydą sudarė muz. M. 
Motekaitis. Solistė įtraukė ir 
visą publikos salę kartu dai
nuoti: Pradės aušrelė aušti. 

Pabaigoje publika turėjo 
progos pasišokti , grojant 
Modesto orkestrui. 

Balius praėjo su gražiu pasi
sekimu. Visi įvertina svarbią 
Lietuvos dukterų labdaros 
veiklą ir noriai jas remia. 

J. Pr. 

ryje. Norintieji dalyvauti turi 
atsiųsti 100 dol. užstatą. 
Čekius rašyt i ..Holidaze 
Toure" vardu ir siųsti dr. 
Jokūbui Stukui, 234 Sunlit Dr. 
Watchung, N.J. 07050. 

— A.a. Aleksas Lalas , 92 
metų amžiaus, mirė liepos 3 d. 
Good Shepherd senelių prie
glaudoje. Buvo aprūpintas 
paskutiniais sakramentais. 
Arizonoje buvo išgyvenęs 21 
metus. Buvo atsikėlęs iš 
Chicagos. 

— A.a. Bro- us Milius, 91 
metų amžiaus, Phoenixe, 
Ariz., mirė rugsėjo 9 d. 
Palaidotas po pamaldų Švč. 
Trejybės par. bažnyčit e Šv. 
Pranciškaus kapinėse. Jis čia 
išgyveno daugiau kaip 25-rius 
metus. Buvo atsikėlęs senat
vės praleisti iš Chicagos. Pri
klausė visa šeima lietuvių 
misijai. Nuliūdime liko žmona 
Ona ir sūnus Klemas. 

— P h o e n i x o L ie tuv ių 
Bendruomenės apylinkė ren
gia gegužinę spalio 26 d. 
North Mountain parke. Bus 
duodami pietūs, veiks baras ir 
kiti įvairumai. 

— Lietuviškos pamaldos , 
kuriomis rūpinasi kun. Anta
nas Valiuška, nuo lapkričio 
mėnesio bus Sun City, Ariz., 
Sunland Chapel 16826 Del 
Webb Blvd., prie pat St. Cle-
ment of Rome bažnyčios. Visi 
lietuviai kviečiami lietuviš
kose pamaldose dalyvauti. 
Anksčiau pamaldos buvo 
Phoenix mieste. 

ARGENTINOJE 

— Jau n u o l i ams Anelijai 
Gaidimauskai te i , Cecilijai 
Janulionytei ir Adrian Kati
nui Argentinos lietuvių 
organizacijų ir spaudos tary
ba surengė jaukias išleis
tuves. Šie trys jaunuoliai, re
miami Amerikos Lietuvių 
Fondo ir Lietuvių Bendruo
menės, išvyko į Vokietijoje vei
kiančią Vasario 16 gimnaziją. 
Ten jie išbus vienerius metus 
ir nori pramokti lietuvių kal
bos. Visų vardu sėkmės palin
kėjo tarybos pirm. A. Kamins
kas. 

— Argent inos Lietuvių 
S u s i v i e n i j i m o kultūrinė 
komisija rugpjūčio 24 d. savo 
patalpose surengė konferen
ciją apie Lietuvą, jos istoriją ir 
geografiją. Konferenciją vykdė 
dr. Alfr. Stanevičius iš Urug
vajaus. Ta proga kun. A. 
Steigvilas papasakojo apie 
garbingąjį Dievo tarną arkiv. 
Jurgį Matulaitį ir laukiamą jo 
palaimintuoju paskelbimo 
šventę, kuri bus ateinančiais 
metais. 

— A.a. Uršulė Povilo-
nytė '-Armonavičienė mirė 
birželio mėnesį Adrogue mies
te ir palaidota kitą dieną šalia 
vyro. a.a. Jono Armonavi-
čiaus, mirusio 1980 m. 

— A.a. A n t a n a s Norkus , 
69 metų amžiaus, mirė liepos 
16 d. Burzaco mieste. Velionis 
buvo kilęs iš Bacių km., 
Eržvilko v., Tauragės apskr. Į 
Argentiną atvyko iš Australi
jos, kur buvo išgyvenęs 12 
metų. Argentinoje vedė Elz
bietą Slupaitę, tai mirus po 
kurio laiko vedė Anicetą 
Brazi uskytę, bet ir ta mirė. 
Liko brolis Kazimieras, brolio 
Juozo sūnus Jonas su žmona, 
vaikais ir anūkais, giminės 
Argentinoje ir dvi seserys ok. 
Lietuvoje. Palaidotas su religi
nėmis apeigomis Avellane-
dos kapinėse. 
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