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Skaitytojo mintys 
(Tęsinys) 
Klausimas, „ar gali 

morališkai ištižęs žmogus 
statyti didžiulius miestus, 
fabrikus?" V. Balkevičius 
kažkodėl nutyli, kad greta tų 
visų „sparčiųjų komjaunuoliš
kų" ar „svarbiausių penkme
čio" statybų kuriasi ir kiti 
miestai, apsupti spygliuo
tomis vielomis, kuriuose vege
tuoja „moralinio tobulumo" 
pavyzdžiai . Visgi reikėtų 
prisiminti, kad ir jų rankomis 
statyti bamai (LIC pastaba: 
Baikalo Amūro magistralė — 
geležinkelio linijos), hesai 
(LIC pastaba: hidroelektrinės 
stotys), neišskiriant Kauno, 
Kėdainių, Mažeikių, Snieč
kaus, Alytaus, Elektrėnų ir kt. 
gamyklos bei įmonės. Taigi, 
kas šitas dehumanizuotas 
elementą* — „saldus krikščio
n i š k o j o a l t r u i z m o " a r 
praga ikš t ingos ateis t inės 
veiklos rezultatas? Nors ano 
meto jaunimas „daugiausia 
žiūrėjo į genamos karvės 
pasturgalį", — kaip rašo V. 
Balkevičius, bet jo sąžinė buvo 

Švari, jo kalbos „nepuošė" 
importuoti epitetai, jo neauklė-
jo už spygliuotų vielų užtvarų 
bei kalėjimo grotų. Daugelis 
puikiai atsimena, kad visoje 
Lietuvoje buvo tik viena 
n e p i l n a m e č i ų a u k l ė j i m o 
kolonija Kalnaberžėje. O 
dabar? Dabar visos panašios 
įstaigos perpildytos ir neri
botai plečiamos. Ateistai, 
a t s tovau jan tys „demokra
tiškiausią pasaulio valstybę" 
su jos aukščiausios komunis
t inės moralės į s ta tymais 
n^eko tobulesnio jaunimo 
auklėjime nesugalvojo be 
priverčiamųjų darbų stovyk
lų, auklėjimo kolonijų ar spec. 
internatų. O juk dabartinis 
tarybinis jaunimas tai ne 
b u r ž u a z i n i o g y v e n i m o 
atplaišos, bet pačių ateistų 
vaikai ir anūkai. 

Paga l Dievo suteiktos 
laisvos valios įstatymą visi 
turi teisę pasirinkti: amžiną 
tamsą ir puvėsių krūvą ar 
amžiną šviesą ir prasmingą 
gyvenimą! 

(Pabaiga) 

Kalinių laiškai 
Iš kun. Alfonso Svar ins 

k o la iško: 
„Pasimatymas nukeltas į 

ateinančius metus (priklausė 
rugsėjo 9 d.). Taip Dievui 
patinka! Aš linksmas ir geroje 
nuotaikoje. (Jau du metai, kai 
negauta nei ilgo, nei trumpo 
pasimatymo!) Esu gyvas ir 
sveikas. Sekmadieniais ilsiuo-
ti. porą valandų ilgiau miegu, 
skaitau, meldžiuosi. Už viską 
dėkingas nv"»sų Viešpačiui Die
vui. Man gyvenimas geras. 
Duok, Dieve, kad visi susi
tiktume danguje ir su visomis 

dangaus galybėmis giedo
tume .šventas, šventas../ 

Į meilę žmonės visuomet 
atsako meile, ypač vaikai ir 
.iaunimas. Meilė Dievui ir žmo
nėms — tai amžina dorybė, 
nes tikėjimas ir viltis tik iki 
dangaus vartų. 

Rugsėjo 7 d. kardinolo 
•Juozapo mirties metinės. Gal 
tą vakarą galėtumėte jį 
prisiminti. Vaikai kryžiaus 
kelius apvaikščios, o šeiminin
kas pasimels". 

1985.VIII.14. 
(Bus daugiau) 

Bobeliui įteiktas 
Garbės medalis 

New Y o r k a s . — Spalio 27 
d. New Yorke įvyko iškilmės 
įteikti Ellis Island garbės 
m e d a l i u s , p a g e r b i a n t 
pasižymėjusius įvairių tauti
nių grupių atstovus. Buvo 
pasiūlyta 15,000 kandidatų 
(tarp jų 19 lietuvių), kurių 80-
čiai buvo paskirti medaliai. Iš 
lietuvių gavo tiktai VLIKO 
pirm. dr. Kazys Bobelis. 

Medalių įteikimo iškilmės 
buvo pradėtos Ellis saloje. 
Kalbas pasakė sen. D. Moyni-
hanas, kard. J. O'Connor ir 
Laisvės Statulos šimtmečio 
minėjimo komiteto pirm. W. D. 
Fugazy. Po to įvyko ekume
ninės pamaldos, kuriose įvai
rių religijų dvasiškiai sukalbė
jo maldas, buvo uždegtos 
žvakės ir įteikti medaliai. 
Ceremonijai vadovavo tele
vizijos žurn. Tom Brokasv. 

Iš lietuvių dalyvavo 
A. Vakselis ir dr. Bobelio 
šeima. 

Po ceremonijos Ellis saloje 
įvyko priėmimas ir banketas 
VValdorf-Astoria viešbuty. 
Kalbėjo Lee Iaccoca. sėn. A. 
D'Amato ir Fugazy. Medalių 
gavėjų vardu padėkojo Barba
ra Walters. Meninę dalį atliko 
Andy Williams, Anita Bryant 
ir Victor Borge. 

• Ellis Island garbės meda
liai buvo sumanyt i kaip 
papildinys Laisvės medalių, 
kurie buvo paskirti natura-
Hzuotiems pasižymėjusiems 
piliečiams neatsižvelgiant į jų 
tautinę grupę. Ellis Island 
medaliais pagerbiami kiekvie
nos tautinės grupės atstovai 
kaip visų Amerikos žmonių 
atstovai. 

Žmogaus teisės Vienoje 
Shultzas susitinka su Shevardnadze 

Contras — Nicaragvos laisvės kovotojai apmokymo metu Hondūro slaptoje stovyklote. n«*Hi 
Nicaragvos sienos. 

Amerikos lėktuvai 
Hondurui 

Mirė d r. 
Petras Vileišis 

VVaterbury. — Po trumpos 
ligos Waterburio, Conn., 
ligoninėje spalio 31 d. mirė 
a.a. dr. Petras Vileišis. Velio
nis buvo gimęs 1906 m. kovo 
31 d. Vilniuje, didelio veikėjo 
J o n o V i l e i š i o š e i m o j e 
Charkove, Vilniuje ir 1925 m. 
baigė Ukmergės gimnaziją. 
Studijavo teisę Paryžiuje ir 
baigė 1927 m., o 1937 m. 
Sarbonoje gavo teisės daktaro 
laipsnį. Dirbo finansų minis
terijoje, paskiau buvo Italijoje 
prie Kvirinalo pasiuntinybės 
sekretorius, vėliau patarėjas. 
1940 m. atvyko į Ameriką. 
Pasakė daug kalbų apie Lietu
vos okupaciją, buvo vienas iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
organizatorių, dalyvavo prez. 
D. Eisenhowerio rinkimų 
kampanijoje ir buvo priimtas 
Baltuosiuose rūmuose. Veikė 
amerikiečųi tarpe, propa
guodamas Lietuvos reikalus. 
Buvo vienas iš Lietuvių 
Bendruomenės organiazcinio 

Wash ing tonas . — Valsty
bės departamentas praneša, 
kad Reagano administracija 
sutiko parūpinti daug geres
nių karo lėktuvų, negu kad 
Hondūras iki šiol turėjo. 

Sis sprendimas pakeičia 
Amerikos nusistatymą nesiųs
ti į centrinę Ameriką tobules
nių karo lėktuvų. Tai esą 
padaryta todėl, kad, jei įvyktų 
karinis susikirtimas su kaimy
nine Nicaragva, Hondūras 
galėtų deramai atremti sandi
nistų puolimus. Amerikos 
remiami kovotojai contras 
kaip tik dabar pradeda gauti 
paramą iš paskirtų 100 mil. 
dol. 

Vals tybės sekre tor iaus 
asistentas politiniams reika
lams Michael H. Armacost 
vadovaus CIA operacijoms, 
per kurią tie pinigai bus 
duodami contras paramai. M. 
Armacost, kuris niekada nėra 
buvęs centrinėje Amerikoje, 
praeitą savaitę išvyko, kaip 
d e p a r t a m e n t a s v a d i n a , 
orientacinei kelionei. 

P a s e n ę H o n d ū r o 
lėktuvai 

Nicaragvoje užsienio minis
terijos kalbėtojas pasakė, kad, 
nežiūrint naujų ginklų gavi
mo iš Sovietų Sąjungos, jie 
niekam negrasina, kaimy
ninės valstybės galinčios būti 
ramios. Bet Amerikos nauji 
lėktuvai Hondurui esą tiesiai 
tėškimas į veidą visam Conta-
doros taikos siekimui. Conta-
dora yra sudaryta organizaci
ja t a i k o s r e i k a l a m s iŠ 
Meksikos. Panamos, Kolum
bijos ir Venecuelos valstybių 
atstovų. 

Administracija ėmėsi sku
bių žygių, kad pasenus i 
Hondūro skvadrono eskadrilė 
būtų tuoj pakeista mažesniais 
moderniais karo lėktuvais. 
Sumoderninimas Hondūro 
aviacijos yra būtinai reikalin
gas tam, kad būtų karinis 
balansas su sandinistų karo 
jėgomis Nicaragvoje. Hondū
ras turi 17,500 karių armiją.a 
Nicaragva turi 70,000 regulia
rią armiją ir 600,000 rezerve, 
pranešė Valstybės departa
mentas. 

Amerika nusprendė, kad 
Hondūras gali įsigyti F-5E 
kovos lėktuvus arba Izraelyje 

komiteto (LOKO) nar ių , 
ilgametis LB tarybos narys, 
pakeltas į Lietuvių Bendruo
menės garbės narius. 

Su dr- Petro Vileišio mirtimi 
Amerikos lietuvių visuomenė 
neteko labai pozityvaus ir 
veiklaus darbuotojo Lietuvos 
laisvinimo reikaluos 

gamintus Kfir kovos lėktuvus, 
kurie turi amerikietiškas dalis 
ir be Amerikos sutikimo negali 
būti perduoti kitai valstybei. 
Šie lėktuvai yra pajėgūs 
apsigynimo kovose ir gali 
pulti žmėje esančius taikinius. 
Tokio lėktuvo kaina yra 
daugiau, negu 100 mil. dol. 

P r a š o padėt i 
con t r a s 

Hondūras yra prašomas 
aktyviai remti contras, tad jų 
kariuomenės vadai ir paprašė 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Šiandien rinkimų būsti
nės a t idary tos nuo 6 vai. 
ryto iki 7 vai. vak . Yra 
renkami JAV senatoriai, kon-
gresmenai, gubernatoriai ir jų 
pavaduotojai beveik visose 
valstijose ir kiti pareigūnai 
apskrityse ir miestuose. 
Kiekvienas JAV pilietis 
privalo pasinaudoti šia pilie
tine teise laisvai balsuoti, 
kurios daugelis pasaulyje 
žmonių dar neturi. 

— Libano musulmonai, 
kurie buvo pagrobę amerikie
tį, ligoninės administratorių, 

naujų lėktuvų. Contras prade- David Jacobsen prieš 17 mė-
da daugiau veikti Nicaragvos 
viduje, kai buvo Kongreso 
paskirta pagalba. Nicaragva 
dar neturi kovos lėktuvų, 
tačiau jų pilotai jau yra gavę 
pagrindinį apmokymą, kaip 
valdyti sovietų MIG-21, kuris 
yra panašus į amerikiečių F-
5E arba Izraelio Kfir lėktuvus. 
Hondūras iš amerikiečių 
gauna 85 mil. dol. paramos 
kariniams tikslams. Manoma, 
kad gali užtrukti metai laiko, 
kol Hondūras turės pilną 
personalą tokiems lėktuvams 
aptarnauti. Pagal Rio sutartį, 
Amerika turi padėti Hondu
rui, jei jį pultų Nicaragva. Bet 
Valstybės depar tamentas 
sako, kad bus viskas daroma, 
norint išvengti tiesioginio 
susikirtimo su Nicaragva. 

Bazės T ig ro 
saloje 

Hondūro kariuomenės va
dai praneša, kad Nicaragvos 
kovotojams steigiamos bazės 
trijose Hondūro salose. Tos 
salos yra tik 12 mylių atstu 
nuo Hondūro pagrindinės teri
torijos prie Pacifiko krantų. 
Kita bazė bus Gulbių saloje, 
Karibų jūroje, 135 mylios nuo 
Hondūro ir 175 mylios nuo 
Nicaragvos. Tos salos jau 
buvo CIA naudojamos anks
čiau: Tigro sala buvo naudo
jama užminuoti Nicaragvos 
uostams, o Gulbių sala 
Kiaulių invazijos reikalams į 
Kubą. Tigro saloje būsią 
įvairūs atakoms reikalingi 
pabūklai ir pakilimo punktai 
puolant sandinistus Nicarag
voje. o Gulbių salose tik sandė
liai contras reikalams. 

Užsieniečiams yra draudžia
ma lankytis Tigro saloje. Bet 
sekmadienį du žurnalistai jau 
laivu nuplaukė į salą ir nuėjo į 
salos miestelį Amapalą. Ten. 
jiems to miestelio meras Leo 
Vallecillo pasakojo, kad jie 

nesių. praeitą sekmadienį 
išleido į laisvę ir jis jau atskri
do į Vokietiją. 

— Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų ministeris su didele 
delegacija atvyko į Vieną 
dalyvauti Helsinkio aktų 
peržiūros konferencijoje. Jis 
ten turės pasitarimus ir su 
Valstybės sekr. George Shult-
zu. 

— I rane nukrito lėktuvas su 
90 karių, kurie visi žuvo. 
Nelaimės priežastis priskiria
ma techniškiems sutriki
mams. 

— Nicaragvos Gynybos 
ministerija patvirtino žinią, 
kad nukrito vienas helikopte
ris, skirtas karo aviacijai, 
kuriame buvo 21 kareivis ir 
visi žuvo. Helikopteris buvo iš 
ką tik gautos sovietų naujo
sios siuntos. 

— Londono Sunday Tele-
graph praneša, kad Afganis
tano laisvės kovotojai gavo 
pirmąją U.S. Stinger raketų 
s i u n t ą . S a k o m a , kad 
amerikiečiai slaptoje stovyk
loje, netoli Islamabado miesto, 
Pakistane, paruošė afganų 
kovotojus kaip naudoti tas 
raketas kovose su Afganis
tano pavergėjais — sovietų 
kariais. 

ji kariški helikopteriai Nica-
ragvai bus labai naudingi, nes 
jie yra pritaikinti partizani
niam karui vesti. Pentagono 
kalbėtojas Robert Sims patvir
tino žinią, kad šiemet jau 43 
laivai atgabeno Nicaragvai 
didžiulias siuntas reikmenų 
Sandinistų vadai ruošiasi 
intensyviai karinio pobūdžio 
kovai. Sandinistų vyriausybė 
painformavo savo rezervo pul
kus- būti pasiruošimo stovyje. 
K a r i u o m e n ė s judė j imas 

Washingtonas . — Valsty
bės sekretorius George P. 
Shultz įspėjo Sovietų Sąjun
gą, kad, jei nebus padaryta 
pažangos žmogiškųjų teisių 
klausimuose, nebus pažangos 
ir ginklų kontrolės susitari
muose. Savo dviejose kalbose 
apie santykius su sovietais 
Los Angeles mieste ir San 
Francisco mieste sekretorius 
labai stipriai pasisakė prieš 
sovietuose vedamą žmonių 
išnaudojimą ir nuolatinius 
suvaržymus, kurie Vakarų 
kraštuose nesuprantami ir 
negali būti pateisinami. 

Ši sekretoriaus kritika yra 
svarbi tuo, kad jis administ
racijoje yra žinomas, kaip 
labiausiai norįs asmuo, kad 
būtų susitarta su sovietais 
ginklų kontrolės apribojimo 
klausimuose, o žmogaus teisių 
reikalu jis iki šiol beveik 
nekalbėdavo. Bet šį kartą jis 
reikalavo išleisti į laisvę visus 
disidentus ir leisti emigruoti 
ne tik žydams, bet ir visiems 
kitiems. Net ir jo abiejų kalbų 
tekstai buvo viešai paskelbti. 

St ipr i delegacija 
Vienoje 

Šią savaitę jis susitinka su 
Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministeriu Eduardu 
Shevardnadze Vienoje. Admi
nistracijos oficialūs žmonės 
sako, kad Shultzą lydės labai 
stipri vyresnio rango pareigū
nų specialistų delegacija 
ginklavimosi srityje kartu su 
t e c h n i k o s e k s p e r t a i s . 
Amerikiečiai norį toliau vesti 
derybas tais pačiais klausi
mais, kurie nebuvo baigti 
Islandijoje. 

Delegacijos sudėtyje yra 
Paul H. Nitze, vyriausias 
patarėjas nusiginklavimo 
reikaluose, Max M. Kampel-
man, vyriausias derybų vadas 
Genevos derybose ginklų kon
trolės reikalais, ir Richard R. 
Perle, Gynybos sekretoriaus 
asistentas. Kiti svarbūs dele
gacijos nariai yra Edvvard L. 
Rowny, prezidento Reagano 
patarėjas. Kenneth L. Adel-
man. Ginklų kontrolės ir 
n u s i g i n k l a v i m o re ika lų 
direktorius, ir pulk. Robert E. 
Linhard, Tautinės Saugumo 
tarybos narys. Jei šios delega
cijos pasitarimai. Shultzo 
vadovaujami, pasieks kokių 
nors teigiamų rezultatų Vieno
je, tai nusiginklavimo proble
mos bus sprendžiamos toliau 
Genevoje v y k s t a n č i u o s e 
pasitarimuose. Šie pasita
rimai turi baigtis šią savaitę, 
tačiau, jei bus padaryta 
pažanga Vienoje, tai ir Gene
voje bus pratęsti pasitarimai. 

Pol i t inis sprendimas 
Sekretoriaus padėjėjas aiški

na, kodėl Valstybės sekreto
rius kalbėjo apie tas teises 
Sovietų Sąjungoje. Pirma. 
Shultzas asmeniškai pradėjo 
rūpintis žmogaus teisių pažei
dimu ir nuolatiniais areštais 
sovietuose. Jis darąs viską, 
kad būtų pagerintos sąlygos. 
Antra, politinis sprendimas, 
kuris būtų labai sunkiai gali
mas, jei iš viso įmanomas, kai 
Gorbačiovas lankytųsi Ameri
koje ginklo kontrolės susitari
mo reikalu ir kuris turėtų būti 
patvirtintas Senato, jei nebus 

padaryta pastebimos pažan
gos žmogaus teisių klausimu 
Sovietų Sąjungoje. Kad pat
virtintų savo pozicijos teisin
gumą, Shultzas savo kalbose 
citavo Andrei Sakarovą, sovie
tu fiziką ir žmogaus teisių 
didžiausią gynėja, kurs tebelai
komas Gorkio mieste, į kurį 
draudžiama lankytis užsienie
čiams: „Kol kraštas neturi 
piliečių laisvės, nėra laisvos 
informacijos ir nepriklau
somos spaudos, tol jame nėra 
g a l i m a p a s i s a k y t i apie 
vyriausybės vedamą krašto 
politiką ir pareikšti savo 
nuomonę. Tokia situacija yra 
ne tik nelaimė, kai piliečiai 
negali pasisakyti prieš tironi
ją be įstatymų, bet tai gresia ir 
tarptautiniam saugumui'". 

Reykjavike pr i t rūko 
laiko, o Vienoje? 

Kai buvo pasitarimai Reyk
javike, prez. Reagano ir Shult
zo darbų tvarkoje buvo numa
tyta kalbėti apie žmogaus 
teises, tačiau tam nebeliko 
laiko, nes neužteko laiko ir 
ginklų kontrolės klausimams 
aptarti. Kalbėdamas San 
Francisco Commonvvealth 
klube. Shultzas sakė, kad 
Islandijos pasitarimai buvo 
pakeitimas strategijos ir noras 
eliminuoti visus ginklus, kad 
būtų išvengta karo. ne tik kai 
kuriuos. Šitie abu klausimai — 
ginklų kontrolė ir žmogaus 
tiesės bus šį trečiadienį ir 
ketvirtadienį iškeltos sovietų 
ministeriui Sheverdnadze Vie
noje, pasakojo Shultzas. Visi 
ginklų sumažinimo susitari
mai turi būti surišti ir su Varšu
vos pakto ginklų sumažinimu. 

Sekre tor iaus 
pare iškimai 

Kalbėdamas Los Angeles 
Pasaulio reikalų taryboje, 
S h u l t z a s p a b r ė ž ė , kad 
žmogaus teisių klausimas 
Sovietų Sąjungoje Vakarams 
yra gyvybinės reikšmės ir 
šituo klausimu reikia nuolat 
daryti spaudimą sovietams, jei 
jie nori dalyvauti tarptautinė
je pasaulio bendruomenėje, jie 
turi pilnai respektuoti žmo
gaus teises. Jis sako, kad 
Gorbačiovas siekia populia
rumo Vakaruose, bet užmiršta 
žmonių priespaudą savo 
imperijoje. 

Sekretorius priminė, kad žy
dų emigracija yra sumažinta 
net 98%, mažiausia per 20 
metų: religijos padėtis labai 
bloga — keturi šimtai asme
nų, kurie dalyvavo valdžios 
neleistose religinėse apei
gose, tebėra kalėjimuose: 
krikščionys sudaro vieną 
trečdalį visų sąžinės kalinių ir 
jie pūva kalėjimuose: 39 pilie
tinių teisių aktyvistai, kurie 
sekė Helsinkio susitarimų 
vykdymą Sovietų Sąjungoje, 
dar tebelaikomi kalėjimuose 
ar darbo stovyklose; tūkstan-
čia tebėra už savo skirtingas 
pažiūras laikomi psichiatri
nėse ligoninėse. 

Visa tai būsią priminta 
Vienoje šią savaitę. 

žymiai pagyvėjo, o ypač po to, 
apie bazes "tik VtekaFba . Jie k a i b u v o « a uV , n a u j i & i n k l a į i r 

tik bijo sandinistų atakos. 

Sand in i s t a i 
ruoš ias i kova i 

Kariuomenės reikalų žino
vai tvirtina, kad ką tik gautie-

nauja priešlėktuvinė SA-3 
sistema. Sandinistai planuoja 
paradą, kuriame parodys savo 
stiprybę, kaip sako jų atsto
vas, neleidęs skelbti savo 
pavardės. 

— Čilės karinė vyriausybė 
leido sugrįžti į knistą 200 pilie
čių, kurie buvo pasitraukę iš 
krašto dėl politinių priežasčių. 

— Beirute Libano vyriausy
bė sutiko reprezentuoti Sirijos 
vyriausybę Britanijoje po to. 
kai buvo nutraukti diploma
tiniai santykiai. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 4 d.: Karolis 

Boromiejus. Modesta, Manivy-
das. Vaida. 

Lapkričio 5 d.: Lėtas, Berti-
!ė. Auktumas. Judrė. 

Saulė 
1:43. 

ORAS 

teka &25, leidžiasi 

Temperatūra dieną 40 
•i.iktį 34 I Saulėta ir šalta. 
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KELIAS I SVEIKATĄ, CSI5 S*. California Ave. CUeaga, OL 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

SUTVARKOMAS 
ŠLAPIMO NUSULAIKYMAS 

Nekaltinkime vien senat
vę dėl šlapimo nesulaiky
mo, nes jis dažnai atsi
randa dėl sutvarkomos 
negerovės ir pranyksta 
pastarąją prašalinus. 

Šių dienų 
mediciniška tiesa 

Liaukimės neteisingai kalti
nę senatvę dėl daugelio pensi
ninką varginančių negerovių. 
Viena tokių jų yra šlapimo 
nesulaikymas - inkontinencija 
(urinary incontinence). Negal
vokime, kad toks nesulaiky
mas yra normalus, senat
viškas pasireiškimas, nes 
tokia inkontinencija yra tik 
apraiška-simptomas esamos 
kokios nors kitos negerovės, 
kurią prašalinus minėtas 
nesulaikymas nyksta taip, 
kaip dingsta kosulys pagijus 
bronchitui. Toji šlapimo nesu
laikymo priežastis daugumoje 
atsitikimų esti pataisoma. 
Tada jo pasekmė—minėtas 
nesulaikymas prapuola. 

Blogai, k a i su 
negerove gyveni 

per i lga i 
Nelaimė, kad tiek pacientai, 

tiek jų sveikatos prižiūrėtojai 
kartais per ilgai nekreipia 
dėmesio į šlapimo nesulai-
kymą, kad ir keliais lašais 
apsireiškiantį. Tik kas penk
tas toks ligonis kreipiasi pas 
gydytoją. Dar ne galas tokio 
blogio: net mažiau negu treč
dalis gydytojų pas juos apsi
lankančius tokius pacientus 
reikiamai apžiūri, įvertina ir 
ištiria. 

Blogai, kai yra pataikau
jama nesiorientuojančiam 
medicinoje ligoniui: jo neiš
tyrus, diagnozės nenustačius 
mėginama gydyti, prirašyti 
šio to tokiam šlapino nesu-
laikymu besiskundžiančiajam 
ar besiskundžiančiajai. Žino
ma, nuo tokio neleistino gydy
tojo elgesio ligoniui nėra ge
riau. Tada toks taip apleistas 
ligonis nustoja vilties pagyti, 
numoja ranka ir nutaria tęsti 
savo vargelį — visam gyve
nimui su ta negerove susi
taikyti. 

Taip neturėtų elgtis nė vie
nas mūsiškis pensininkas. Jų 
žmonos — vyrai padrąsinkite 
saviškius prisiegas neuždelsti 
reikiamo sveikatos tvarkymo. 
Tada visiems bus geriau. 

Prakt iški pa ta r ima i 
besišlapinantiems 

1. Kiekvienam pensininkui 
nereikia skubėti baigti nusi-
šlapinimą. Po šlapimo ištekė
jimo ateina jo tekėjimo pir
moji pertrauka. Nebaik 
šlapinimąsi, bet ramiai lauk 
antro tekėjimo pradžios ir 
ramiai šlapinkis. Tada ateis 
antroji tekėjimo pertrauka. 
Irgi nebaik šlapinimosi, o lauk 
trečios tekėjimo pradžios 
nežiūrint, kaip ji trumpa bebū
tų. 

Tik trečiąjį tekėjimą užbai
gęs, sutrauk kelis kartus rau
menis šlapimo takuose, išeis 
paskutiniai lašai užsilikę išori
niame šlapinimosi kanale. 
Tada su popierių nušluostyk 
šlapimo kanalo išorinę angą 
ir, apsimovęs trumpas kelnai
tes, įsidėk popierių (paper 
towel) į kelnaites, apimantį 
išorinę šlapimo kanalo angą 
sugėrimui kiekvieno lašo, 
kuris pasitaikys iki kito nusi-
šlapinimo. 

Popierių priseis taip dažnai 
keisti, koks šlapimo nesulai
kymas bus. Jį vietoje pri
laikys kelnaitės. Kas pasaky
ta vyrams, tinka ir moterims. 

Tokias kelnaites pensininkai 
ir pensininkės turi nešioti 
visur ir visada. Tik ant jų jie 
turi dėti kitą jiems pritinkantį 
rūbą. 

Riebieji, kosimieji, besijuo
kiantieji turės naudos iš minė
tų priemonių saugojantis nuo 
nemalonių tais atvejais šla
pimo nesulaikymo pasekmių. 
Sulaukėm skirtingo amžiaus, 
turime prie jo taikytis ir 
užmiršti jaunas geras dienas. 

2. Vyrams patarimas dėl 
d v o k i m o . N u s i p l o v ę 
nusidžiovinkite ir marlės 
gabalėliu (Two by four) iš 
vaistinės nusipirktu lengvai 
apvyniokite kaklelį kartą ir 
suriškite laisvai. Tada odelės 
nesusieks ir organas sausas 
liks ir jokio atsidavimo netu
rės. Atsargiai šlapinkitės-
nesušlapinkite tą merlę. Ki
taip reikės iš naujo apsirišti. 
Šiaip ta merlė ten gali likti 
kelias dienas. Įpraskite į tokią 
rutiną—kitaip tokiame nėge 
rūme niekas jums padėti 
negalės. 

Pens in inka i y ra 
pal inkę š lapimo 

nesulaikymui 
Nors pati senatvė kaip to

kia nesukelia šlapimo nesu
laikymo, vienok pensininkas 
yra tokiai negerovei labiau 
palinkęs, negu kurio kito 
amžiaus žmogus. Kalbamu rei
kalu su amžiumi ateina penke
riopa negerovė: 1. nesulai
k o m i š l a p i m o p ū s l ė s 
susitraukimai (uninhibited 
contractions) padažnėja; 2. 
pagausėja naktinis šlapimo 
išsiskyrimas (nocturnal fluid 
excretion); 3. net ir po pilno 
nusišlapinimo vis dar užsilie
ka gausėjantis šlapimo kiekis 
šlapimo pūslėje (residual 
urine); 4. Su senatve mąžta 
šlapimo pūslės talpa (bladder 
capacity); 5. menksta šlapimo 
srovė-tekėjimo s t iprumas 
(urinary flow). Lietuvos uni
versitete odos ligų profesorius 
Karuža sakydavo: jei šlapimo 
srovė laikosi vieno metro il-

Nuo taikingai seka kultūrine programą Jane Bartkienė (kr.), Valė 
Točilauskienė ir muzikė Elena Aleknienė-Ivanauskaitė Lietuvio 
sodyboje Alvudo pažmonyje. N u o t r M , Nagio 

roliavimas; 2. tas kanalas 2. Visi turime kovoti su di-
buvęs trumpas dar labiau su- džiausiu pensininkų apsileidi-
trumpėja. Užtai pas jas grei- mu: dėl šlapimo nesulaikymo 
tai to kanalo ir šlapimo pūslės nenaudojant naudingų skys-
gaunas i uždegimas kiek čių pakankamai. Dėl įvairių 
peršalus (bažnyčioje paklū- priežasčių pagyvenusieji apsi-
pėjus); 3. susilpsta tame 
kanale esamų raumenų susi
traukimas, dėl to susilpsta 
tame kanale spaudimas. 

Su visomis tomis negerovė
mis moterims geriausia kova 
yra jų svorio sunormavimas. 
J o s senatvėn turi ateitį 
šaudyklės pavidalo visos 
būdamos. Taip, visos jos to
kios Šaudyklės pensininkės 
dienų pasitikti turėtų išeiti.! Ir 
nė per siūlo giją kitaip! Tada 
joms su šlapimu tuo metu 
tvarkytis bus lengviau ir 
pensininkų parengimuose 
polkutę susukti bus geriau. 

Šito gėrio pasiekimui visos 
jos turi pradėti pildyti penkis 
Bažnyčios prisakymus, ypač 
nepersivalgant ir netingint 
artimui tarnauti. Užusisėdė-
jimas ir netvarka valgyme jas 
žudyte žudo ir nelaimingais 
tvariniais paverčia. 

Ats iminkime 
mediciniškus 
pavadin imus 

Ne kiekvienas lietuvis galės 
lankytis pas saviškį gydytoją. 
Lietuviui bus sunku suprasti 
svetimtaučio gydytojo jam tei
kiamus paaiškinimus šlapimo 
nesulaikymo atveju. Todėl 
kiekvienas supraskime ir atsi
minkime mediciniškus kai 
kurių negerovių pavadinimus. 
Tada inteligentiškiau pajėg
sime aiškintis su svetimtau
čiu gydytoju tą savo negalę. 

Visi pensininkai jauskimės 
lietuviškame Liaudies univer
sitete esą ir vis ko nors naujo 
išmokti trokštą ir tokiam 
mokslui pas tangas deda. 
Pabuskime kiekvienas iš iki 

leidžia skysčių gėrime. Jie čia 
nevalgo tris kartus dienoje 
sriubų, kaip valgė kadaise 
Lietuvoje. Tai buvo labai svei
kas įprotis. Čia jie visi, ypač 
šlapimą nesulaikantieji, ven
gia gerti pakankamai nau
dingų skysčių, nes jiems tada 
priseina dažnai ir gausiai 
šlapintis. O jie to nemėgsta. 

Lietuvoje žmonės judėjo, dar
bavosi, tai nusišlapinimas 
buvo visai natūralus dalykas. 
Čia senesnieji nejuda, įpratę 
sėdėti, kortuoti, plepėti, TV 
žiūrėti...tai minėtas gamtos 
reikalas jiems trukdytoju 
prisistato. Todėl jie ir negeria. 

O jau naktį šlapinimasis 
(dabartiniam pensininkui — 
tikras smūgis: taip jis nenori 
keltis iš šilto guolio. Dėl negė-
rimo pakankamai skysčių 
jiems čia ir prasideda visokie 
sunkumai šlapinimosi ta
kuose atsirandą. Svaigalų 
nevengimas tik paaštrina 
reikalą. 

80-metė gail. sesuo dirbanti 
apskrities ligoninėje tvirtina, 
kad jos gerą sveikatą užtik
r ina k lausymas-p i ldymas 
kūno reikalavimų: ji eina ilsė
tis tik pavargus, valgo - tik 
išalkus ir valymui šlapimo 
takų ji išgerianti po du galio
nus vandens per parą. Patark 
tai mūsiškiui — jis apalps. 

3. Palengvinimui nusišlapi
nimo naktį, turėkite kiek
vienas plastikinius indus 
(vyrams ir moterims) prie lo
vos. Tada nereikės keltis iš 
lovos ir tas reikalas nesu
darys sunkumų. Daugiau apie 
tai kitą kartą. 

P a s i s k a i t y t i . In te rna l 
Medicine News, October 8 — 
14, 1986. 
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ŠNIPINĖJIMAS ŽYDI 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 
i 

„Ketvirta vai, ryto. Liubjankos tą satelitas „pagavo Ukrainos 
kalėjimo kieme pasigirsta šūviai, laukuose ūkininką, atliekanti 
Tai mirties sprendimas elektro- gamtos reikalus... Su aukštom 
nikos specialistui A. Tokačiovui antenom amerikiečių ir vokiečių 
už išdavimą amerikiečiams V žvalgyba pagauna vakarų 
raketų paslapčių. Bankininkas Berlyne Kijevo taksistų pasi-
D. Skinner/ kovodamas savo kalbėjimus. Sovietų elektroninės 
Maskvos raštinėje su KGB atsto- ausys klauso aukštų pareigūnų 
vais, „netikėtai" iškrenta iš aš- telefoninių pasikalbėjimų Ber-
tunto aukšto į gatvę. Špionažas lyne ir Paryžiuje. 
tapo pavojingu žomgaus prieš Tačiau nevisuomet pasitenki-
žmogų veiksmu". 

Tokiais sakiniais savo ilgą 
straipsni pradeda špionažo spe
cialistas H. Kohl, pažymėdamas, 
kad tas nešvarus karas palietė R. 
Reaganą ir M. Gorbačiovą, nes 
vėl buvo įvelti du asmenys — N. 
Daniloffas ir G. Zacharovas. 

narna elektroniniais prietaisais, 
kadangi terorizmas atnešė agen
tams naujus uždavinius. Pa
vyzdys — Libanonas. Nužudžius 
vieną KGB agentą, sovietai 
atsakė tuo pačiu, pagrobdami tris 
teroristus ir juos žiauriai 
nužudydami. Nuo to laiko joks 

Nuo 1970 m. špionaže didelį sovietinis „diplomatas" nebuvo 
vaidmenį vaidino elektronika, pagrobtas ar nužudytas, 
nes pvz. „Mister Computer" dir- Pilietiniai ka ra i ta ip pat 
bo tikslingiau už patį James pasižymi aštrumu bei žiaurumu. 
Bond. Satelitai fotografuodavo iš Juk Nikaragvoje kovoja šimtai 
didžiausio aukščio sovietinę rytų ir JAV agentų. Keli vidaus 
žemę, neaplenkdami net rau- karų pavyzdžiai: prancūzai 
donarmiečių sunkvežimių su jų Irakui pristato ginklus. Persai, 
numeriais bei įrašytom raidėm, norėdami tokiai prekybai užkirs-
Vienas JAV saugumietis ti kelią, pradėjo dėti bombas 

gio, jokios negerovės toje sri- §io*rTavotišk^"sn*a^udulio° beT v o k i e * m i pasakė, kad vieną kar- Paryžiuje. Nekal ta i miršta 
tyje vyras neturi 

Senatvė paliečia 
lygiai vy rus 
i r moter is 

Minėtos penkeriopos su 
senatve žmogų aplankančios 
negerovės vienodai paliečia 
vyrus ir moteris. Pastaro
sioms dar prisideda trejopos 
negerovės jų išorinio šlapimo 
kanalo — uretros (urethra), 
kuris yra labai trumpas, todėl 
ir yra lengviau negu pas vyrus 
pažeidžiamas. 

1. SumaŽta to kanalo kont-

savų jėgų menkniekiams eik
vojimo. Ženkime vieną-kitą 
žingsnį toliau už savo parapi
jos ribų. Taip elgdamiesi švie
sesniais žmonėmis saviems ir 
svetimiems prisistatysime. 

Ša l i a š lapimo takų 
esanč ios negerovės 

suke l ia inkontinenci ja 
Šlapimą išskiria iš kūno 

viršutiniai šlapimo organai 
(upper urinary tract) inkstai ir 
iš jų išeiną takai-ureteriai 
(ureters) ir apatiniai šlapimo 
keliai (lower urinary tract): 
šlapimo pūslė ir iš jos išeinąs 
kanalas — uretra (urethra). 

Su minėtomis penkeriopo
mis su senatve ateinančiomis 
šlapimo takuose negerovėmis 
dar tos negerovės nesibaigia. 
Pensininkai linksta į šlapimo 
nesulaikymą dar ir dėl šių 
trijų, šalia šlapimo takų esan
čių negerovių. 

1. Nuodai (toxins); 2.. vais
tai (medications) ir 3. įvairios 
igos dllness). Visos tos trys 
inkontinencija sukeliančios 
negerovės yra ne šlapimo 
takuose, bet jų išorėje ir yra 

Mūsų kolonijos 

Worcester, Ma. 
MINĖJIMAS 

Lapkričio 23 d., sekmadienį, 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa ruošia Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimą. 

10 vai. ryto šauliai organi
zuotai su vėliavomis dalyvau
ja šv. Mišiose Šv. Kazimiero 
p a r a p i j o s b a ž n y č i o j e . 
Kviečiami kartu dalyvauti 
„Nevėžio" ir „Neringos" tuntų 
skautai ir skautės. Po Mišių 

moterys ir vaikai. Falklando karo 
metu tarp prancūzų ir anglų 
agentų įvyko tikras mūšis. Mat 
Londonas norėjo sustabdyti 
prancūziškų ginklų tiekimą 
Argentinai. Taip pat nepaslaptis, 
kad amerikiečiai „mini" povan
deniniais laivais plaukioja Sovie
tų S-gos uostuose, atlikdami 
šnipinėjimo darbus. Neatsilieka 
ir sovietai. Neseniai jie Zalcburge 
nupirko puikią vilą ir priešingoje 
gatvės pusėje dar vieną namą. 
Čia „prieglobstį" rado 180 so
vietinių agentų, įrengdami vieną 
iš pagrindinių savo bazių Vakarų 
Europoje. 

Ar gerai už atliktą darbą 
atlyginami maži agentai? Į tą 
klausimą atsakė Vokietijos vyks trumpos žuvusių pager

bimo apeigos prie paminklo žvalgybos vieno sk. viršininkas 
pažymėdamas, kad tokie agentai šventoriuje 

3 vai. p.p. Maironio Parko 
žemutinėje salėje minėjimas. 
Paskaitą skaitys Dr. Vinco 
Kudi rkos šau l ių kuopos 
vicepirm. g.š. K. Cėsna. 
Meninę programos dalį atliks 
Šv. Kazimiero parapijos vyrų 
choras, vadovaujamas vargo
nininkės O. Keršytės. Choras 
giedos ir per šv. Mišias, kurias 
užprašė Dr. Vinco Kudirkos 

yra vargšės kiaulės („sind arme 
Schweine"). Pradžioje už mažą 
darbelį agentas gauna 200 
markių. Neseniai anglų 
žvalgybos, paieškodamos prie
auglio, pasiūlė 12 tūkst. dol. 
metinio atlyginimo. 

Būti minutę a r valandą did
vyriu yra daug lengviau, negu 

atitaisomos (reversible). Tik l^li^ k ^ / 7 o mi^ėjCmo ^ n i e heroizme leisti dieną 
pensininkams reikia jas tin- sesių §aulių paruošta kavutė l S d i e n o s - T l * prisiminkime tą 
kamai tvarkyti. Jos jaunes- ir užkandžiai. Sauliai kviečia pilką, monotonišią kasdie

n i n iems asmenims daug rečiau v i s u s da]yvaili p a r n a i dose ir nybe.darbą.^ už kurį niekas 
pasitaiko 

Gražiausia deklamacija pagerbė I švada . Nusiteikime, kad 
visu mūsų tėvelius ir motinėles neimsime vaistų dėl šlapimo 
Pranutė Ivanauskienė Lietuvio nesulaikymo, tol kol nebus 
sodyboje Alvudo pažmonyje surasta ir prašalinta tokio 

Nuotr. M. Nagio negerumo priežastis. 

minėjime Rezervuokime šį 
sekmadienį žuvusių karių, 
šaulių, partizanų ir visų kitų 
žuvusių dėl Lietuvos laisvės 
prisiminimui. 

J. M. 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS UGOS 
IR COOS CHIRURGIJA 

(Augiiai nuimami ofise) 
2434 ».-. 71 Str»»t. CMcago 
T«4. 434-S84» (veikia 24 vai J 

Dirm., antr.. ketv . penict. nuo 12 iki 6 v.v 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėtr.ė 

DR. EDMUN0 L MARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street 
Tel . - 476-24C0 

Va! pagal susitarimą: pirm. ifltetv. 1-7; 
antr. ir penkt 10-4;'še5t.t0-2 Vai " 

Dr. Tumasonic ofisą pereme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 0-12 Penkt. 11-2 

Ofs. te!-. LU 5-0348: Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-"; antr 12-©: penkt. 10-12; 1-6 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDKTAL BLILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. 8LEVECKAS 
GYDVTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU UGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 436-7700 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

F,A.C.C. 
KARDIOLOGAS 

Širdies ligos 
6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
. Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie. Chicago, 111. 

Tel . 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, I I I . 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

JOK ŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGU A 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
\K!U LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eve Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

1 mviia i vakarus r.uo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
S540 S. Pulaski Road. Tai. 585-2802 

Valandos pagai susitarimą: 
Penkt.. antr.. ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

OR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILCHNG 
9525 So. 79th Avenue, Hickory H'lls 

M 95tr St. 1 blokas Į rytus nuo Roberts M ] 
Tai. 598-8101 Vai. pagal susitarimą 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3"25 VVest 59th Street 
Vai. pirm., antr,, ketv ir penkt 

nuo 12-3 vai popiet ir 5-7 vai vak. 
Treč. ir Įe$t uždaryta 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

„Contact lenses" 
2*18 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą U/darvta trec\ 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

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

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai.: pirm., antr.. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe Vidaus ir plaučiu ligos 

2S36 W. 71 «t St., CMcage. M. 
Tai.: 436-0100 

11800 Southw»st Hlgh»»»y 
Pilo* HatghU. M. 60463 

(312) 3414220 (3121 3*1-0222 

nepakirs, — didvyriškumą, ku 
rio niekas nepastebės, kuriuo 
niekas nesusidomės. Kas ta 
kasdienybę pakelia ir vis tiek 
pasilieka žmogumi, tas tikrai 
yra herojus. 

F. Dostojevskį 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Askyrus treč. Sešt 12 iki4 vai popiet 

OR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėlės. 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika 

2859 VV. 59 St. Chicago 
Tai. 478-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PC'SLĖS IR 

PROSTA TO CHIRURGIJA 
265* W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 77e>-2880, rez. 448-5545 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gvdytoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 5 8 6 - 7 7 5 5 

Ofs. tel. 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
C.YDYTOlAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai • pirm , antr. ketv. ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

' 



• 

Kunigas 

SOVIETINIO 
SAUGUMO PINKLĖSE 

Okup. Lietuvoje pogrindžio 
sąlygomis parašyta knyga, at
keliavusi į Vakarus ir čia 
mūsų išleista, nėra vienkarti
nė, bet vis dėlto retoka nau
jiena, taigi ir maloni viešnia. 
Sia prasme mes nuoširdžiai 
sutinkame šiomis dienomis 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės (PLB) rūpesčiu išleistą 
319 psl. veikalą, parašyta kun. 
Petro (slpv.) „Naktis". Antri
nė knygos antraštė — „Kuni
gą.- saugumo pinklėse, auto
biografiniai pokalbiai". 

Iš leidėjų paruoštos įžangė-
lės mes sužinome, kad „šioje 
knygoje spausdinami pokal
biai yra kun. Šapokos gyve
nimo patirties atspindžiai: 
>sivėlimo j saugumo voratink
lį ir iš jo išsipainiojimo isto
rija, kurios tik vardai ir vietos 
yra maskuojami dėl supran
tamų priežasčių". Leidėjai dar 
prideda: „Manome, kad šioje 
tragiškoje istorijoje, kuri skai
toma kaip romanas, skaityto
ms galės pajusti nužmogintos 
tarybinės santvarkos esmę ir 
vergystę, kurią išgyveno kiek
vienas tos santvarkos gyven
tojas". (7 psl.). 

Knyga išleisti kun. L. Šapo
kos dialogai buvo 1979-1980 
m. paskelbti pogrindžio leidi
nyje ..Dievas ir tėvynė", kuris 
vienu iš leidėjų ir greičiausiai 
redaktorius ir buvo L. Šapo
ka. Mūsų leidėjai tą pogrin
džio leidinį gavo ir ištisai per
spausdino kaip dokumentą, 
netaisydami kalbos bei sti
liaus, įdėdami tik keletą tarpi
nių antraščių, pridėdami įžan-
gėlę ir epilogą — raštą 
Lietuvos tikinčiųjų teisėms 
ginti katalikų komitetui (305-
319 psl.). Taigi L. Šapokos 
veikalas paskelbtas toks, kaip 
lis buvo autoriaus parašytas. 
Kodėl veikalas pavadintas 
..Naktimi", į šį klausimą atsa
ko pats autorius: „Pavadinau 
todėl, kad ruošiausi* parodyti 
jvykius iš savo ir mūsų tautos 
nakties". (200 psl.). 

Velionis kun. L. Šapoka 
nebuvo žinomas kaip rašy
tojas — beletristas, taigi jo vei-
k a l o n e g a l i m a v a d i n t i 
romanu, nors ir įdomiai 
parašytas. Tai jo atsiminimai 
bei samprotavimai, nors skai
tytojas, kaip minėjome, pasi
ges tikrų vietovių ir veikėjų 
vardų bei pavardžių. Bet iškel-
ti laktai tikri ir, kaip vėliau 
matysime. L. Šapoka juos 
paliudijo labai žiauria mir
timi. 

Skaitytojai gal jau bus 
pamiršę 1980 m. Luokės klebo 
nijoje nužudyto kunigo mir
ties aplinkybes, kurios savo 
laiku buvo plačiai paskelbtos 
Lietuvos pogrindžio, išeivijos 
ir užsienio spaudoje. Beje apie 
nužudymą tam tikra prasme 
'labai šališkai), šmeiždama 
velionį, rašė ir sovietinė spau
da. Prieš nužudymą rašyti 
dvasininko atsiminimai mums 
pasako, kodėl kun. Šapoka 
turėjo žūti. Taigi keletas saki
nių apie velionį. 

Jis gimė 1909 m. Vyžuonų 
valsčiuje. Baigęs Telšių kuni
gų s e m i n a r i j ą . kun igu 
pašvęstas 1933 m. Sielovados 
darbą dirbo Telšių vyskupijos 
parapijose. Būdamas jautrios 
širdies, vokiškų nacių okupa
cijos metu išgelbėjo 3 žydus. 9 
komunistais laikomus lietu
vius ir 1 rusą. Bet 1947.IV.1 
buvo bolševikų suimtas ir 
išsiųstas į koncentracijos sto
vyklą, kur iškalėjo 10 metų. 
Apie 1957 m. grįžo į savo 
vyskupiją ir bandė gauti dar
bą, bet čia iškilo pavojus, kad 
gali būti suimtas ir vėl ištrem
tas. Saugumo terorizuojamas 
(o gal ir kankinamas) neat
silaikė ir buvo įtrauktas į KGB 
..informatorių" tinklą. Iš dvie
jų blogybių, jo paties žodžiais, 
pasirinko mažesnę, many
damas, kad, gyvendamas lais
vėje, galės daugiau padėti 
parapiečiams. o gal suge
bės ..išlaviruoti"... Po to tuo

jau pradėjo „kilti": gavo geras 
parapijas. Paskutinė vieta — 
Luokės klebonas. 

Bet sėdėti ant dviejų labai 
skirtingų kėdžių (kunigo ir 
..informatoriaus") jam nesi
sekė. Parapiečiai kažkaip 
patyrė apie reikalą, ėmė nuo 
jo. kaip „susikompromitavu
sio kunigo" šalintis. Lygia
grečiai kentėjo ir nuo sau
gumo už „blogą pareigų 
ėjimą"... Mat, kun. L. Šapoka 
nieko nei.šdavinėjo, gal ten
kinosi tik „pranešimais apie 
nuotaikas". Pagaliau ryžosi 
nutraukti ryšius su saugumu 
ir apie tai jiems pranešė. Įsi
traukė į pogrindžio spaudos 
redagavimo, leidimo ;r plati
nimo darbą. 

Įsidėmėtini sauj, .miečio 
žodžiai Šapokai: „Apsižval
gyk aplinkui, žioply! Pasižiū
rėk, kiek pasaulyje dvasinin
kų, kurie palaiko komunistus, 
lojalūs pažangioms santvar
koms". (105 psl.). Bet L. 
Šapoka (jo žodžiais), "laikė 
savęs Bažnyčios reika >šda-
viku: „Aš Petras, aš m Ju
das". (120 psl). Ir kai jis 
p a k a r t o t i n a i buvo kal i 
namas kalėjimo karceryje: 
..manyje augo ryžtas nė žings
nelio nežengti atgal". (129 
psl.). Ir jis nutraukė ryšius su 
saugumu. Bet ir tada nebuvo 
lengva atgauti gerą vardą 
tikinčiųjų tarpe: „Tačiau jiems 
sunku patikėti, kad kunigas, 
kartą nuėjęs su ateizmu, gali 
sugrįžti.... Argi, sako, velniai 
virsta angelais?" (145 psl.). 

* 

Bet sovietinis saugumas nie
kada nepamiršta savo nuo jų 
..atsimetusių" agentų. Sten
giasi surasti juos bet kuriame 
pasaulio krašte. O kun. Šapo
ka juk buvo Luokėje. 1980.X.10 
i 11 naktį, apie 1 valandą, į jo 
hutą klebonijoje įsiveržė 3 vy
rai. Kunigas buvo labai žiau
nai kankinamas 5 valandas, 
•lis gavo apie 80 smūgių, visas 
kūnas buvo sudaužytas ir 
pasruvęs kraujais. Sadistai 
mėgavosi klebono kankinimu. 
Pagaliau apie 5 vai. ryto, jie, 
nusukę gal dar gyvam kanki
niui sprandą, pasišalino. 

Bet ir saugumas pajuto, kad 
kun. Šapokos nužudymas per
daug garsiai kalba apie nužu-
iymo ruošėjus. Taigi buvo 
suruoštas žudikų teismas. Iš 
trijų apkaltintųjų du buvo 
nubausti lengvomis baus
mėmis, o vienas mirties baus
me. Galbūt buvo naudinga jų 
pačių agentą „paaukoti bend
ram tarybiniam reikalui". 
Žinoma, kad sovietai savo 
įgr-ntų nevertina, nes jų turi 

daugybę. 

Pabaigai keletas minčių iš 
velionio L. Šapokos knygos — 
„Aš kunigas. Tik ką mes gali
me padaryti? Juk ir kunigui 
reikia gyventi, nešti savo kry
žių. Na, suklupau, bet ir vėl 
keliuosi ir nešu... Vienas mano 
draugas pasakojo, kad Sibire 
užsiverbuodamas jis išgel
bėjo savo gyvybę, o dabar gel
bėja žmonių sielas. Draugų aš 
neišdavinėju, niekam blogo 
nepadariau. Nesiruošiu ir 
dabar skųsti". (31 psl.). Blo
gis, kuriam aš leidau įvykti, 
yra mažesnis už gėrį, kurį turi 
atnešti pasekmė". (39 psl.). 

O štai komunistų saugumie
čio žodžiai: „Ateitis mūsų... 
Beveik visi kovotojai už žmo
gaus teises, remdamiesi Hel
sinkio konferencijoje pasi
rašytu baigiamuoju aktu, 
nepastebi', jog visos didžio

sios pasaulio valstybės pripa
žino ir dabartines Tarybų 
Sąjungos sienas. Taigi visas 
triukšmas dėl Lietuvos okupa-
ciios yra tik šuns balsas, kuris 
dangaus nepasieks. Palos —, 
nusibos ir sustos". (109 psl.) 

L. Šapokos „Naktyje" yra 
labai daug įdomių vietų. Taigi 
ją būtinai turi perskaityti kiek
vienas lietuvis. h fc(i 

BALIO GAIDŽIŪNO ŠVENTĖ 
Naujo poezijos rinkinio sutiktuvės, 

amžiaus ir kitokios sukaktys 
v. ROCIŪNAS 

tę, o 1960-68 metais net tris 
kartus per savaitę. 

Pats redaktorius, apdovano
tas poeto-rašytojo talentu, 
patirtimi, su gausiomis moks
lo žiniomis, dar gautomis 
Lietuvoje, būdamas pačiame 
naš i aus io amžiaus pajė
gume, sutelkęs apie save žino-

naujojo poezijos rinkinio „Ir 
saulėtos ir rūsčios dienos" 
sutiktuvės. Simboliniai 75 eilė
raščiai šiai knygai atrinkti iš 
1984-85 metų kūrybinio 
derliaus. 

Į šią Balio Gaidžiūno trigu
bą šventę įsijungė ir solistė 
Daiva Mongirdaitė iš Bosto
no. Ji buvo toji jaunuolė, kuri 
1960 metais „Dirvos" rengia

mų žurnalistų kadrą, laikraštį m a J a m e t a l e n t l* koncerte-
padarė stiprių nuotaikų for- v a k a r e laimėjo pirmąją vietą, 
muotoju ir infromuotoju. Jo T o k l ų v a k a r ų - D i r v a " v r a 

bendradarbių eilėse figūravo s u r e n 8 u s l ne* 17- D abar jau 
žurnalistai su jau žinomais s e m a i j i e l š b r a u k t l l š laikraš-
vardais, kaip Stasys Santva- č i o kultūrinių apraiškų kalen 

Balys Gaidžiūnas skaito savo ras, Bronys Raila. Vincas Ras- d o " a " S . 
kūrybą, tenis, Vytautas Alantas, Br. 

Nuotr.Vl. Bacevičiaus Nemickas, Kavolis, Rekašius, 
Sabaliūnas ir kiti. 

Šaunus koncertas 
Nors sakoma, kad savame 

„ . . . . . XT., . , .. mieste pranašu nebūsi, bet į 
Prieš 37 metus Balvs ir • . E " ^ J d r a U g l J 2f Gaidžiūno šventę-koncertą ir 
r n e s :w metus tialys ir i r tautininkų intrygų B. -

Nastutė Gaidžiūnai su savo Gaidžiūnas buvo priverstas 
vaikais Kęstučiu ir Rūta atvy- p a s i t r auk t i iš redagavimo dar
ko į Clevelandą. Atvyko ne bo. Anot jo, čia buvo įrėžta gili 

-m ra g y v nmo ieškodami moralinė žaizda, kuri iki šiol 
, k, .p Mac ma pavadm- dar nėra užgijusi ir kažin kada 

tų. duoneliautoj. '*et privers- a r u ž g i s P o to 1 3 m e t ų v e r t ė . 
ta palikti savo g n į kraštą. s i s ė kminga prekyba, bet kūry-
Seimos galva, tiktai amerikie- b i n i u i r visuomeniniu atžvil
gių kariuomenei jį išlaisvinus gįu tai buvę nagailestingi, 
iš nacių koncentrac i jos l į e s i a u s i kūrybos metai, 
stovyklos, po pusantrų metų Gyvenimo banalvbės neiššau-
galejo susijungti su savo šei- kį a kūrybos poetinių mūzų. 
ma v okietijoje. Tiktai, pardavęs savo krautu-

•Jo atvykimas į Clevelandą v e v e j g r į ž o j visuomeni-
sutapo su didžiąja naujosios ninkų-kūrėjų eiles. Ir pasta- L _ , V a c v „ R o c i ū n a s * ' lė 
kartos imigracija i Ameriką. r ų j ų 1 0 m e t ų laikotarpyje S f t ™ * 2 ir Cesk>vas l a t 
Balys Gaidžiūnas papildė vis atskiromis knygomis išėjo trys M a S k u v i e n e , r K l o v a s ^ 
augančios naujosios ateivijos poezijos rinkiniai, viena mono-
kartą, kuri akivaizdžiai prade- grafija, rašo spaudoje, kvie-
jo stipriai reikštis visomis e į a m a s paskaitoms ir t.t. 
kūrybinio ir visuomeninio 
gyvenimo kryptimis. Kūrėsi T r y s r e i k š m i n g o s 
lituanistinės mokyklos, cho- p r o g o s 
rai, ansambliai, teatrai, spau
da d i d ž i a v o s i g a u s i a i s Taip jau dalykai gražiai 
prenumeratoriais, naujų kny- susiklostė, kad Clevelando 
gų leidimas nesudarė didelių lietuviai spalio 4 d. galėjo ilgė-
problemų. Į lietuvių parapijas Hau s tab te l t i prie Balio 
įsijungė jaunų, lietuviškos Gaidžiūno kūrybinio palikimo 
dvasios kunigų. Senosios lietu- ir jo nueito kelio. Jo pėdsakai 

imigraci jos vadovai giliai įminti į Clevelando ir 

knygos sutiktuves Dievo Moti 
nos parapijos auditorijoje susi
rinko per 250 publikos, mielai 
norėjusios būti gyvais liudi
ninkais gražaus pobūvio, 
kokie mūsų dienose yra ne to
kie dažni svečiai. Šventę ren
gė specialus komitetas, kurį 
sudarė pirm. Vytautas Staš-
kus ir nariai — kun. Gedimi
nas Kijauskas. SJ, Vincas ir 
Liuda Apaniai, Nijolė Kers-
nauskaitė, dr. Vytautas ir 
Aldona Mauručiai, Bronė 
Paulionienė, Joana Račy 

vių 
pamažu traukėsi iš gyvenimo bendrai lietuvių ir jos išeivijos 
negrįžtamai arba senatvės vieškelius, 
poilsin. Naujųjų ateivių dėka Susidarė trys gražios pro-
užvirė kultūrinis ir visuomeni- gos. Pirma, Balys Gaidžiūnas 
nis gyvenimas su atgaivinto- š.m. lapkričio 25 d. švęs 75 
mis Tepriklausomos I ^tuvos metų amžiaus sukaktį. (Rengė-
organizacijomis. Tai LIVO iš jai sukaktuvininką paskubėjo 
tikrųjų lietuviškos veiklos truputį pasendinti). Antra, 
renesansas, kuris tęsėsi beveik praėjo 55 metai nuo jo „Kary" 
arti šimtmečio ketvirčio. Tame atspausdinto „Jau pražydo 
gyvastingame kūrybinio dar- sode vyšnios" eilėraščio, kuris 
bo ir veiklos rate Balys Gai- vėliau tapo Karo mokyklos 
džiūnas buvo vienas iš talki- kariūnų, populiaria mokslei-
ninkų, padėjusių šį nelengvą vių ir kaimo jaunimo daina, 
išeivijos plačios skalės veiklos dar ir š iandien girdima 
vežimą tempti. Jo įtaka ypač stovyklose ir jaunimo susi-
stipriai buvo jaučiama ne tik būrimuose. Tais pačiais me 
Clevelande, bet ir laisvajame tais „Šviesos kelio" žurnale 
lietuvių pasaulyje, kai jis 1951- buvo atspausdinta pirmoji jo 
62 metų laikotarpyje redaga- novelė „Maraškos malūnas". - ~, ~ r—-—>~w «• 
vo tautinės minties laikraštį Vadinas, pradedančio kūrėjo Gruodžio Aguonėles. Rūtą ir 
„Dirvą", kuri 1958-59 metais rašytojo prisistatymas plačia- Rugiagėles, G. Gudauskienės 
išeidavo du kartus per savai- jai visuomenei. Trečia proga— Piemenėlį ir Vasarą ir C. 

kus. 
Savo trumpame įvadiniame 

žodyje pirmininkas supažin
dino su soliste Daiva Mongir
daitė. Ji baigusi Bostono uni
versiteto muzikos mokyklą. 
Turi bakalauro laipsnį muzi
koje. Dainavimą studijavo su 
garsiąja Sarah Coldvvell. 
Lietuvių operoje dainavo 
pagrindines roles Traviatoje, 
Gražinoje, Kaukių baliuje. 
Loky, Chicagos miesto opero
je Bohemoje, su koncertais 
aplankiusi visas Kanados ir 
Amerikos lietuvių kolonijas. 
Dabar solistei prieš akis New 
Yorko, Los Angeles, Toronto ir 
Washingtono koncertai. 

J a i akompanavo Kristina 
Kuprevičiūtė, baigusi Cle
velando vlastybiniame uni

versitete fortepijono ir harpsi-
kordo klasę baka l au ro 
laipsniu, šių metų pavasarį 
gavo magistro laipsnį muzi
koje, dabar dėsto Clevelando 
muzikos mokykloje, su seseri
mi Ilona koncertuoja įvai
riuose miestuose. verčiasi 
privačiomis muzikos pamo
komis , kvieč iama ka ip 
akompaniatorė. Pirmajame 
išėjime solistė padainavo: J. 

Gounod Deimantų ariją iš 
..Fausto" operos. 

Iš naujojo poezijos rinkinio 
..Ir saulėtos ir rūsčios dienos" 
skaitė Edas Kijauskas „Audė
ją". Rama Bublytė „Partizano 
mirtį", pats autorius „Reikia 
budėti ir laukti" ir visi trys po 
posmelį iš eilėraščio „Tėvy
nė". 

Antroje koncerto dalyje 
klausytojai girdėjo St. Šim
kaus Oi kas, ir Dainužę, B. 
Dvariono Oi liūdnas, liūdnas 
ir Žvaigždutę ir iš Franz 
Leharo „Linksmosios našlės" 
Viliją ir valsą. Auditorijai 
prašant, solistė dar padai
navo „Mano sieloj šiandien 
šventė" ir Metrikienės ..Dai
nos muzika ir gėlės". 

Šaunaus koncerto atlikėjos, 
poetinio žodžio skaitytojai ir 
sukaktuvininkas buvo apdo
vanoti gėlėmis ir nuoširdžiais 
gausios auditorijos aplo
dismentais. Visi dalyviai gavo 
skoningai išleistą šventės 
programą su dail. J . Račy los 
piešiniu. 

„Ir saulėtų ir rūsčių 
dienų" sutiktuvės 

Šio sukaktuvinio renginio 
šeimininkai pakvietė visus 
dalyvius į Dievo Motinos 
parapijos svetainę vaišėms. 
„Lydi mus, Viešpatie, kaip tas 
Rūpintojėlis šioje žemiškoje 
kelionėje, prašome būk mūsų 
visų ir globėjas ir stiprybė, 
ypatingai šiandien, kada mus 
suveda daina ir lietuviškas žo
dis, padaryk mus visus vienin
gais ir stipriais" kalbėjo kun. 
G. Kijauskas maldoje prade
dant vaišes. 

Sveikiausių, ilgiausių ir 
kūrybingų metų linkėjimų 
garsai sveikino šios gražios 
šventės sukaktuvininką Balį 
Gaidžiūną. 

Po kavutės ir užkandžių 
šventės knygos sutiktuvės 
buvo tęsiamos toliau. Joms 
vadovavo Vytautas Staškus. o 
kartu su kun. Kijausku pažvel
gė į sukaktuvininko nueitą 
kelią ir kūrybinį palikimą. 

Balys G a i d ž i ū n a s gi
mė 1911 lapkričio 25 d. 
Dauderių km.. Baisogalos 
vlsč.. Kėdainių apskr. 1935 m. 
baigė Žemės ūkio akademiją 
Dotnuvoje, kur buvo Jauno
sios Lietuvos Korp.! pirminin
kas. Jo diplominis darbas 
..Žemės ūkio spauda nepri
klausomoj Lietuvoj". Ir toli
mesnė jo gyvenimo veikla 
orientavosi į žemės ūkio poli
tiką, į žemės ūkio spaudos 
klausimus. Dirbo Žemės ūkio 
rūmuoe, redagavo „Jaunąjį 
ūkininką". Radijo laikraštį 
ūkininkams, „Žemės ūkį", 
buvo Žemės ūkio rūmų spau
dos skyriaus redaktorius ir t.t. 

1940 m. organizavo ir įsijun
gė į lietuvių pogrindžio veiklą. 
194} m. buvo vokiečių areš
tuotas ir išsiųstas į koncent
racijos stovyklą, iš kur atėję 

amerikiečiai išlaisvino. Nuo 
1945 iki 1949 V liko vykdomo
sios tarybos narys Vokie
tijoje. Organizavo tautininkų 
veiklą Vokietijoje, buvo Lietu-
v ių T a u t i n i o s ą j ū d ž i o 
p i r m i n i n k a s . Atvykęs į 
Clevelandą 1949 m. gruodžio 1 
d dvejus metus su red. V. 
Rasteniu dirbo „Dirvoje", or
ganizavo Vilties draugiją, kuri 
ir dabar tebeleidžia „Dirvos" 
laikraštį. Po to 11 metų reda
gavo „Dirvą". 

Kūrybin is pal ik imas 

Sukaktuvininko įnašas į 
lietuvių literatūrą nėra jau toks 
mažas. Atskiromis knygomis 
yra išleista: Jaunystė arimuose 
1936 , Žaliuojanti žemė 1937, 
Rūpesčių dienos 1946. Pakeliui į 
mirtį 1948, Vieneri metai ir 
viena savaitė 1950, Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapija 1979, Septyni pasku
tiniai Kristaus žodžiai lietuvio 
maldose 1960, Mano kartos Ūki
ni iniai metai 1980, Bernelių 
mišios 1983. Ir saulėtos ir rūs
čios dienos 1986. Ši pastaroji ir 
buvo šio jaukaus kultūrinio po
būvio viena iš minimųjų. Be to, 
yra suredagavęs Žemės ūkio 
ministerijos metraštį. Jauno
sios Lietuvos almanachą. Nuei
tus žingsnius ir daug jaunųjų 
ūkininkų leidinių. Vokietijoje 
susuko 5000 pėdų filmą iš lietu
vių stovyklinio gyvenimo. 

„Ir saulėtos ir rūsčios die
nos", eilėraščių rinkinys, origi
nalioje formoje išleistas ir 
atspausdintas Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapijos 
ir jos spaustuvėje Clevelande, 
1 «022 N'eff Rd..Cleveland.Ohio 
14131. Kaina 5 dol. 

Knygoje 75 eilėraščiai sus
kirstyti į tris grupes: Kad per 
amžius nenutiltų. Graži negęs
tanti pašvaistė ir Nebaigta gies
mė. Vien knygos sutiktuvių 
vakare 80 dalyvių praturtino 
savo lietuviškos skaitybos 
bibliotekas. Daugelis prašė 
autoriaus autografų. įžeidėjas 
knygų yra išsiuntęs ir į kitų 
miestų liet. knygų platinimo 
centrus. 

Šiuo metu vykdomi Dievo 
Motinos šventovės Clevelande 
atnaujinimo darbai. Ji taps 
įspūdingu originaliu unikumu, 
bažnyčia su žinomomis Lietu
vos Madonomis: Aušros Vartų, 
Pažaislio, Žem. Kalvarijos ir 
Šiluvos. Balys Gaidžiūnas jau 
parašė, du leidinius šiam įvy
kiui atžymėti: vienas grynai 
poetinis apie Madonų vietoves 
ir Madonas ir antrasis istoriški 
duomenys ir faktai apie šias 
garsias vietas. Pastarasis bus 
išspausdintas lietuvių ir anglų 
kalbomis. 

Sukaktuvininkas rankraš
tyje turi ir didesnį prozos kūri
nį, apie kurį. kol nebus galu
tinai paruoštas spausdinimui, 
ne daug tenori kalbėti. 

'Bus daugiau) 

TEN, KUR 
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Sustojam dar pasidairyti Bar Harbore, įkurtam 

1796 m., kada didelis aplinkos grožis čia pritraukė 
turtingus pirklius ir milijonierius, kurie pasistaty
dino ištaigingus vasarnamius ir prabangius viešbu
čius. Po 1947 m. miestelį nusiaubusio gaisro, jų 
daugumas išliko, o kiti buvo atstatyti. Taip Bar 
Harboras ir vėl tapo pasaulinio garso kurortu ir 
tapybos meno centru. Pėsčiųjų susigrūdimas 
pagrindinėse gatvėse tiesiog baisus. Automobilį 
palik kur nors nuošaliau. Turistai taip grūdasi po 
senoviškos išvaizdos krautuves, kavines ir resto
ranus, kad pravažiuojančiam reikėtų daug laiko 
miestelį apžiūrėti ar alkį nuraminti. 

Privažiavę Salisbury Cove miestelį, matau 
dūmus iš kaminėlių rūkstančius ir didelius katilus 
prie kelio garuojančius. Pamaniau, gal samagoną 
varo. Bet ne. Verda vėžius, kurių galima čia pirkti 
pavienių ar svarais atsvertų, gyvų. virtų ir šutintų. 
Juos gali valgyti čia pat ar išsinešti. Tokios vietos 
vadinamos „lobster pounds"". Jų yra visur. Vėžys čia 
yra didelėj pagarboj, nes duoda pajamas. Štai priva
taus namo pievelėje riogso ant stulpelių paremtas ir 
žnyples iškėlęs dirbtinis raudonas vėžys, lyg koks 
paminklas, apie 10 pėdų ilgio ir kelių aukščio. Cia 
gali pigiai pirkti vėžių gaudymo spąstus, plūdes ir 

Pajūr ia is , pamariais. . . 
Kaip sakiau. Maine pajūris yra ypatingas, dėlto 

jam daug dėmesio skyrėme. Kadangi prie jūros 
daugiau turistų maišosi, visur matai senienų parduo
tuves. Jose rasi visko: nuo paprasčiausio, kaip man 
atrodė, šlamšto iki brangių papuošalų. Vienoj vietoj 
dėmesį atkreipė daugiau kaip šimtas misinginių, 
senoviško stiliaus lovų. išdėstytų plačiam lauke. 
Daug matai visokių įrankių, padargų ir namų apyvo
kos reikmenų, naudotų nuo koloninių iki dabartinių 
laikų. Tas kaimiečių ir miestelėnų palikimas neišme
tamas, bet jais išviliojamas doleris iš didmiesčio 
turistų, kurie turi toms senienoms nostalgišką alkį. 

Ir senais laikais būta turtuolių prekybininkų, 
laivų statytojų, pramonininkų, kurie mėgdavę turtą 
pademonstruoti savo namų-vilų didumu ir ištai
gingumu. Tokių vilų daug matai pajūrio meisteliuo-
se. pvz. Camdene, Rocklande. Thomastone ir kitur. 
Ne tik rūmai, bet ir kuklesni senoviški namai ten 
ypatingai gražiai užlaikomi ir dažomi. Tai duoda 
vietovei savotiško grožio. Pajūrio švyturiai, nors ir 
netekę savo pirmykštės svarbos, tampa istoriniais 
objektais. Tie balti bokštai ir jų pagalbiniai pastatai 
ne tik puošia jūros krantą, bet ir simbolizuoja praei
tį. Dėlto verta juos pamatyti. 

Vienas iš tokių yra Owl's Head švyturys arti to 
vardo kaimelio. Šis stambus bokštas ant stataus 
jūros kranto drauge su Penobscot įianka ir daugeliu 
joje salų sudaro malonų vaizdą. Kitas švyturys stovi 
Pemaquid iškyšulyje. Greta jo yra žvejybos muzie
jus, vaizduojantis to verslo bruožus nuo senų. iki 
dabartinių dienų. Galingas švyturio spindulys mato
mas 14 mylių nuotolyje. Labai įdomus yra to 
iškyšulio krantas. Margaspalvių uolų klodai, išilgai 

per visą kranto ilgį suguldyti, lyg kokiais laiptais 
veda žemyn į jūrą. Dar už poros mylių stovi VYilliam 
Henry fortas, britų statytas 1692 m. Prancūzai jį 
užėmė ir sunaikino, o jo vietoj pastatė kitą 1729 m., 
kurį pasitraukdami patys sugriovė. Dabartiniam 
forte, neseniai atstatytam ant britų tvirtovės pama
tų, yra istorinis muziejus. Iš forto matyti pasigėrė
tinas vaizdas į jūrą. o įlankoje marguoja daugybė 
žvejybos plūdžių 

Maine dykuma (Desert of Maine) prie Freeporto 
yra stebinantis reiškinys su įdomia istorija. Nors ir 
atokiai nuo jūros, čia atsirado pajūrio kopų lopas, 
dabar išsiplėtęs į 400 akrų plotą. 1797 m. ūkininkas 
W. Tuttle nusipirko žemės sklypą ir sėkmingai 
ūkininkavo. Dirbant žemę ir gyvuliams žolę 
nugraužus. vėjas ėmė pustyti negiliai esantį smėlį, 
kadaise čia ledynų suneštą, vėliau padengtą plonu 
žolės sluoksniu. I kopas supustytas smėlis vis plėtėsi, 
kol Tuttle turėjo ūkį apleisti Beliko tik jo daržinė su 
keliais padargais. 

Nepaprastas ir tos dykumos vaizdas: grynas, 
gelsvas pajūrio smėlis užima didelį plotą, kuriame 
ant kupstų, lyg ant milžiniškų skruzdėlynų. įsikibę 
laikosi pušelės ar berželiai. Smėlis labai suspaustas, 
tad laiko drėgmę. Kkskursijos gidė smėlyje išpjovė 
kelių inčų gylio griovelį, kuriame atsidengė 
įvairiaspalviai klodai su kelių mineralų priemai
šomis. Vietomis kopos siekia 70 pėdų aukštį. 
Netoliese esantis Freeportas yra tarsi daugybės 
krautuvių kolekcija. Jos visos skelbiasi parduo
dančios savo prekes už pigiau, negu kitur. O turistų 
spūstis, lyg per atlaidus: nei paskubėsi, nei per gatvę 
pereisi, nei pavažiuosi! Suprasčiau, jeigu prekių 
kaina būtų pastebimai žemesnė.. Dabar jie grūdasi 
tik dėl to. kad biznieriai sugeba garsiai reklamuotis. 

(Bus daugiau" 
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TRIJŲ VEIKSMU 
MUZIKINĖ PASAKA 

BRONIUS VAŠKAIT1S_ 

Julija Dantienė, iki šiol 
plačiai pasireiškusi kaip akto
rė, režisorė, trumpų komedijų 
bei humoristinių apsakymų 
kūrėja, staiga pasuko į naują 
literatūros žanrą — į pasakų 
pasaulį. Neseniai ji baigė 
rašyti trijų veiksmų muzikinę 
pasaką, pavadintą „Nendre". 
Ji yra stipriai nuspalvinta 
mūsų mitologijos bruožais. Jos 
kūrinyje dabartis susibėga su 
gilia senove, kurioje dar dide
lės galios turėjo burtai, kada 
dar deivės vaikus gimdė ir 
juos viena nuo kitos grobė, 
kada jūros karalystėje dar 
vyko didžiulės puotos, kada 
jaunos mergaitės svajojo tapti 
vaidilutėmis ir ištikimai 
tarnauti dievaičiams bei 
deivėms. Autorė sudarė sąly
gas j šį kūrinį įvesti apsčiai 
dainų, šokių, muzikos. Papras
tai vienokio ar kitokio žanro 
literatūrinis kūrinys aptaria
mas, komentuojamas, giria
mas ar peikiamas, kai jis 
pasirodo knygų rinkoje. „Nen
drė" dar tebėra mašinėle 
surašytuose puslapiuose. Y<±r-
gu ji, kaip ir Dantienės kome
dijos „Prie dangaus vartų" bei 
„Šeimos portretas", kada nors 
paragaus spaustuvės dažų. 
Betgi yra nemažos galimy
bės, kad ja scenoje žavėsis 
didelis skaičius žmonių. Todėl 
jos siužetą, nors ir prasilen
kiant su dėsniu, jog, anali
zuojant veikalą, netinka ati
dengti jo turinį, nes tuo bus 
sumažinamas skaitytojų 
smalsumas, vistik norėtųsi 
atskleisti. Juk yra nemažai 
atvejų, kada sceninį pastaty
mą daug lengviau sekti, kai iš 
anksto yra žinoma, kokia yra 
jo vedamoji mintis, apie ką ten 
bus kalbama. 

Pirmas veiksmas vyksta 
Perkūno dievaičio laikais 
žvejo Džiugo kieme, pajūry, 
jūros deivės Baltijos Šventės 
metu, pačiame vidurvasary. Į 
aktorių eiles rikiuojasi visa 
Džiugo šeima — duktė Nendrė, 
žmona, trys sūnūs, laumė 
Vėjūnė, burtininkė Žintė ir 
apylinkės jaunimas, iš kurio 
savo rolės svarbumu žymiai 
išsiskiria Audrius, būsimas 
Nendrės sužadėtinis. Šventės 
tikslas, aukojant vainikus, 
įsiteikti Baltijai, kad ji saugo
tų žvejus nuo visokių nelai
mių. J a u n i m u i pa jūry 
puošiant gėlėmis laivus, 
Audrius Džiugo trobelėje 
prisipažįsta Nendrei, kad jis ją 
labai myli ir prašo jos rankos. 
Iš pradžių Nendrė svyruoja, 
nes iš mažens ji svajojo būti 
vaidilute ir tarnauti dievaičiui 
Perkūnui ar deivei Baltijai. 
Pagaliau sutinka už jo tekėti, 
jei gaus tėvų pritarimą. Moti
nai kiek gaila, kad Nendrė 
vaidilutės gyvenimą nori 
iškeisti į šeimyninį. Betgi 
tikėdamasi, kad tokiu būdu ji 
gal bus laimingesnė, sutinka. 

Nuo pajūrio į kiemą grįžta 
jaunimas, prasideda dainos, 
šokiai, mezgasi meilės ryšiai. 
Džiugas visus vaišina midu
mi. Pradėjus dainuoti apie 
Balt i jos dukrą . N e n d r ė 
nusimena ir paskęsta kažko
kiame grauduly. Ji klausinėja, 
ar tikrai žemėje yra Baltijos 
dukra ir kodėl laimės ji neras 
pamario krantuose. 

Staiga vaišių dalyvių dėme
sys nukrypsta j ateinančią 
burtininkę Zintę. Vienas iš 
vaikinų sušunka: ,.Aš bijau 
jos, nes ji visada atneša 
blogas naujienas". Pasidarius 
takui, labai arogantiškai, 
kupina kažkokio pykčio įžen
gia Žintė ir rūsčiai jaunimą 
klausinėja, kodėl jis nutilo, ar 
bijo jos? Priėjusi prie vienos 
mergaitės siūlosi jai išburti 
ateitį. J i nelabai drąsiai 
sutinka. Pažiūrėjusi į jos akis 
ir rankas, brutininkė taria: 
„Sigita, tu kaip ta žuvėdra, 

tau audros nepakirs sparnų... 
tu išgyvensi tau skirto skaus
mo ir pasieksi saulėtą 
padangę". Ateitį prašo išburti 
ir Nendrė. Žintė, ilgai pažiū
rėjusi j jos rankas, išsigandu
si jas paleidžia ir nori išeiti. 
Nendrė ją sulaiko ir maldauja 
pasakyti jos ateitį. Burtininkė 
labai rūsčiai ir paslaptingai 
taria: „Čia ne tavo kraštas, ne 
tavo namai, ne tavo broliai, ne 
tavo tėvai... Tau laumė Vėjū
nė likimą nulėmė liūdniausią 
— tu esi Baltijos dukrelė 
jauniausia. Tu skausmą, nelai
mes užtrauksi visiems". Jauni
m a s išs igąsta i r tuojau 
pasišalina. Lieka tik Džiugo 
šeima ir Žintė. Susijaudinusi 
Nendrė klausia tėvo, motinos, 
kodėl burtininkė sako, kad ji 
esanti Baltijos dukra? Žmonai 
reikalaujant. Džiugas atiden
gia liūdną paslaptį. Kartą, 
jam naktį išplaukus į jūrą, kilo 
didelė audra ir ilgai blaškytas 
jo laivas buvo išmestas į 
krantą. Ten jis labai pavargęs 
užmigo. Brėkštant rytui, kada 
audra buvo jau visai nuri
musi, buvo beeinąs į namus ir 
n e n d r ė s e i š g i r d o kažką 
verkiant. Priėjęs arčiau, pama
tė mažą, šlapią, sušalusią 
mergaitę. Ją parsinešė namo 
ir su žmona pavadino Nendre. 
Labai susijaudinusi Nendrė 
sušunka: „Šiandien mano 
gyvenimas subyrėjo į tūkstan
čius gabalėlių, kaip tas ginta
ras pajūry". Ji vėl bėga prie 
Zintės ir klausia, kodėl ji 
mano ją esant Baltijos dukra? 
Greičiausia ji yra vargšų 
žvejų, žuvusių jūroje, kūdikis, 
po audros išmestas į krantą. 
Burtininkė dar kartą patvir
tina, kad ji yra Baltijos dukra, 
ir prideda, jog jai tokį liūdną 
likimą išbūrė piktoji laumė 
Vėjūnė. Nendrei paklausus, 
kur ji galinti rasti Vėjūnę, 
gauna atsakymą, kad ji tik 
vieną kartą metuose audringą 
naktį pasirodo ant aukščiau
sios pajūrio kopos. Jeigu nori 
ją sutikti, turi eiti pati viena. 
Tuo ir baigiasi p i rmas 
veiksmas. 

Antrame veiksme vidurnak
ty, trankantis perkūnui, nuro
dytoj vietoj Nendrė pamato 
žiaurią Vėjūnę ir teiraujasi, ar 
tiesa, kad ji esanti Baltijos 
dukra? Laumė jos maldavimą 
išklauso ir atidengia šiurpulin
gą istoriją. Labai seniai ji su 
Žaibu susilaukė dukters Žaibo-
nės. Jiem abiem beskraidant 
virš jūros, duktė buvo palikta 
pamary. Įšėlusi Baltija ją 
pagrobė ir nusinešė į savo 
karalystę . Tada Vėjūnė 
prisiekė jai keršyti. Kiekvieną 
trumpiausią vasaros naktį 
šešios Baltijos dukros ateida
vo į pajūrį ir smėlyje išdykau
davo. Daug metų Vėjūnė vieną 
iš jų bandydavo pagrobti, bet 
jos buvo labai gudrios ir 
pabėgdavo. Gimus Baltijai, 
septintajai dukrai, ją seserys 
pasiėmė su savim ir, pali
kusios kiek toliau nuo jūros, 
pradėjo žaisti. Vėjūnė su 
Žaibu sukėlė baisią audrą. 
Vyresniosios seserys išsigan
do ir pabėgo, o mažoji liko 
a n t kranto. Laumė ją pagrie
bė ir įmetė į nendres, many
dama, kad šėlstanti Baltija 
pati ją nužudys. 

Nendrė prašo laumę, kad 
užmirštų jai kadaise pasarytą 
skriaudą ir nuo jos nuimtų 
žiaurius burtus. Vėjūnė įsako 
jai klaupti ant kelių ir Šliaužti 
prieš ją. Nendrė su laumės 
reikalavimu nesutinka, nes tai 
yra per didelis pažeminimas. 
Įsiutusi Vėjūnė jai pranašau
ja, kad kančia, kurią ji jai 
paskirs, bus nepakeliama. 
Nendrė ryžtasi geriau kentėti, 
negu būti paniekinta. 

Paskutinis veiksmas suside
da iš trijų paveikslų. Pirma
jame Džiugas su sūnumis ir 

CLASSIFIED GUIDE 

Akademinio Skautų sambūrio metinės šventės vakaro apeigos — šv. Mišios u?, mirusius na
rius. Iš kairės: B. Kviklys, Dana Didžbalytė, Alina Yitaitė, Lidija Stroputė, Rima Stroputė, šv. 
Misiąs laiko kun. Juozas Vaišnys. Rita Iikanderytė, dailė Kuiukaitė ir Svajonė Kerelytė. 

būsimu žentu Audriu, gailiai 
apraudoti baisią nelaimę 
nujaučiančių moterų, išvyks
ta žvejoti. Antrame paveiksle 
pajūry prie nendrių stovi 
Džiugienė su Nendre ir laukia 
grįžtančių žvejų, i'aaiškėja, 
kad tris dienas ir tris naktis 
šėlo baisi audra ir išsipildė 
Vėjūnės kerštas — visi vyrai 
žuvo. Moterys graudžiai 
verkia. Džiugienę jaunimas 
parveda namo, o Audriaus 
sužadėtinė sielvarto prislėgta 
lieka prie nendrių. Pasirodo 
jos šešios seserys ir motinos 
vardu prašo grįžti namo. Tik 
ją pamačiusi, Baltija nustos 
verkusi gintarinėm ašarom. 
Nors ir gailėdama pajūrio 
aplinkos. Nendrė paklauso 
seserų ir su jomis išeina. 

Paskutiniajame paveiksle 
Džiugienė vėl prie nendrių ir 
prašo deivės Laimos iš jos 
neatimti paskutinės paguodos 
— N e n d r u ž ė l ė s . J a i 
beaimanuojant , pasigirsta 
Nendrės balsas: „Motule, 
motule, aš čia!" Ji papasakoja 
apie apsilankymą pas Baltiją, 
apie negalėjimą viena kitos 
supras t i . pažada visada 
pasilikti su motina, kuri ją 
išaugino ir pareiškia: „Nors 
šiandieną mes verkiame, bet 
kaip tekanti saulė užslopina 

KETURI 

nakties tamsą, taip laikas 
padės užs lop in t i mūsų 
skausmą". Tai buvo didelės 
tragedijos mažytis vilties 
spindulėlis. 

„Nendrė" įsprausta į 30 
mašinėle rašytų puslapių. 
Neskaitant dainininkų ir šokė
jų, joje pasireiškia 18 aktorių. 
Žinant, kad jaunimą sunku 
įstumti į sceną, vaidintojus 
gal reikėtų kiek sumažinti. 
Nuo to vargu ar gražaus 
Dantienės kūrinio vertė 
sumažėtų. Būtų lengviau su 
repeticijomis ir pajudėjimu iš 
vienos kolonijos į kitą. 
Pasakos pradžioje šiek tiek 
abejonių sukelia visų trijų 
Džiugo sūnų įsimylėjimas į 
vietines mergaites. Tuo gal 
kiek užgožiama Audriaus ir 
Nendrės meilės reikalai. 

Su burtininkės pasirodymu 
p a s a k a p a s i d a r o l a b a i 

įtikinanti, intriguojanti ir net 
baugi. Ją baigus skaityti, 
pasąmonėje ilgai pasilieka 
autorės sukurti šiurpulingi 
vaizdai. Dialogai trumpi, saki
n i a i lakoniški , g ražaus 
fonetinio skambesio. Veiks
mas vyksta sklandžiai. Talen
tingo režisieriaus rankose 
„Nendrė" scenos rampoje gali 
susiūbuoti dideliu grožiu. J i 
yra puiki dovana sceninių 
pastatymų mėgėjams, kurių 
yra gana daug. 

Galima manyti, kad greitai 
išvysime to kūrinio premjerą. 
Būtų gerai, jei atsirastų 
mecenatas, su kurio pagalba 
vienoj knygoj pasirodytų abi 
J . Dantienės komedijos ir ši 
muzikinė pasaka. Tada jos 
kūryba galėtų pasinaudoti ne 
tik Amerikos, Kanados, bet ir 
kitų kontinentų dramos mėgė
jai. 

lolcata Moiaryt* 
Soaifra Kabiiim 

Sheriff Richard M. Elrod was recently endorsed 
for re-election by many Lithuanian-American 
Fraternal, Veteran, Civic, Labor and Business 
leaders f r om Chicago and Cook County. Pictured 
above are Dennis Šimėnas, John L. Paukštis, 
Robert Zapolis, Anthony Rudis. Algerd Brazis, J . 
R. Kuzas, Sheriff Richard Elrod and John 
Galminas. 

Uthunians For Sheriff Elrod Committee 

Jaunųjų poezijos rinkinys, išleistas 
Ateities literatūros fondo, gaunamas 
„Drauge" . Kaina 7 dol.; su persiunti
mu — 8 dol. 50 centų. Illinois gyven
tojai moka 9.05 dol 

Keturi yra malonus 'iudijimas ir do
kumentas, rodantis pačias jaunąsias 
mūsų poezijos atžalas išeivijoje, pra
ėjus net keturiems dešimtmečiams 
nuo didžiojo lietuvių literatūros 
egzodo. 

HiiiinHntimitfiiMmimmtiitiiHnfiHiiiR 

Lithuania, the European 
Adam 

rnf . tfr. JUOZO EKETO vokHkal 
parašyta apie Lietuvą, Urenta J aag< 
\ų kalbą dr. Algio MJc*nlw». Antroji 
lakia 1983 m. ISIeido Kęstučio But 
kaus fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mCsą 
jaunimai pasiskaityti apie Lietuvos is
toriją ir dabartine būkle komunisti
nes Rusijos okupacijoje. Kaina su per
siuntimu S4 50. 

i'linojaus gyventojai moka $4.75 
Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. CSrd St 
CMtagn, BL 

Tautinės kultūros dienos 
De Paul universitete 

Lapkričio 7 d., penktadienį, 7:30 - 9 vai. v. 
parodos, kurias organizuoja Balzeko ir latvių 
muziejai Schmidtt Academic centre, 2323 N. 
Seminary, Chicagoje. 

Lapkričio 8 d . , š e š t a d i e n į , 9 : 3 0 v a i . ry to simpoziumas 
Schmidtt Academic centre, 2323 N. Seminary, kambarys 154. 
Kalbės prof. M. Gimbutienė, prof. V. Nollendorfs, prof. Br. Vaškelis. 

9:30 ry to iki 8 v .v . nuotraukų paroda, imigrantų istorijos 
paroda, dabarties meno paroda Stuart centro galerijoje, 2324 N. 
Seminary. 

12 va i . - 5 v .v . liaudies menų kūrimo demonstravimas 
McGavv salėje, kampas Fullerton ir Halsted, įėjimas iš Belden. 

1:30 p.p. Dievturi ansamblio senobinė muzika ir jos 
interpretacija. 

2:30 p.p. Dariaus Lapinsko koncertas. Fine Arts rūmai, 
Fullerton ir Halsted gatvės kampas, įėjimas iš Belden. 

8 v.v. Koncertas Stuart rūmuose, 2324 N. Seminary. 
Programą atlieka iš Bostono atskridę latvių Kolibri ir lietuvių 
Sodauto grupė. 

Dėl smulkesnių informacijų skambinti t e l . 3 4 1 - 8 4 4 1 tarp 1 
ir 5 v. p. nuo pirmadieno iki penktadienio. Automobilius bus galima 
nemokamai statyti De Paul universiteto aikštėse. 

FO.I SALE REAL ESTATE 

Parduodami iš Lietuvos tuipių stal
tiesės, gintariniai paveikslai ir visoki 
kiti. Gintaras su vabalu, auksiniai 
žiedai su gintaru ir kitkas. Skambinti. 

6 5 6 - 6 5 9 9 

HELP VVANTED 

WOMAN/PART TIME 
Marquette Park dentist seeks Lithuanian 

speaking vvoman for chair side assistance 
and office work Will train. Mondays 9-1 30 
p.m., Fndays 9-1 p.m. 

9 2 5 - 8 2 8 8 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

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

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

Brighton Parko apyl. išnuom. 6 
kamb. butas 2-tram aukšte vyresno 
amž. asmenims. 3 miegm., apšildo
mas, virimui plytelė ir šaldyt., patiems 
apsimokėti gazas ir elektra. $400. 
Skambinti 847-5174. 

Išnuomojama 5 kambarių 
butas 2-trame aukšte. 

Suaugusiems. Skambinti 
436-1586 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
320812 VVest 9 5 t h Street 

T e l . — GA 4 - 8 6 5 4 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, 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. 

S E R A P I N A S — T e l . 6 3 6 - 2 9 6 0 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-51 • • 

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

FLORIDA 
MARIOM COUNTY — HOTTEST T IP 

539 acres near Fioodžs r>ewest Parl-Mutuel racetrack is 
a s-jre £>e! * re thef yo j are a Cevetoper cx a ttxxobred 
•ancher ' 2 a mtte on pavec h>ghway Owner :erms. A 
odtga-r* price of oniy $3580 pef acre Cail at 

SUNSHINE REAITY o. M. 
(904)744-1500 

Many ofner properties availatrte 

540 a c e North Central Ohto grain farm. located 
>n southern Huron Country. 550 acres tillible with 
2 poie barns. 3 wood lots. 2 creeks and 2Vi mUes 
of frontage. Weil maintained and very productive. 
Ovvner vvilhng to lease back 

Phone: (419) 929-8382 

BEAUTIFUL HOME 
3 bedrooms. 1'-2 bath. attached garage Perfect 
condition. Only 55 minutes from the loop in the 
peaceful town cf Valparaiso Close to sknng, sum-
mer sports. Indiana Dunes National Park and 
Lake Vichigan $44.900 Assigned Mortgage 
342 LaHofKfa Dr., Valparaiso, IN 46383 

219-759-5454 

DĖMESIO! -< 

Dienraščio „Draugo" adminis
tracijoje galima pasirinkti įvairių 
liaudies meno darbų: medžio, ke
ramikos ir drobės. - • ; i 

Užsakymus siųsti: 

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

Žvejys — tai vienas «>aveikslas iš labai puošnios dail. POVILO 
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 Ncw Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 

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

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

Illinois gyventojai prid.^ia $1.50 valstijos mokesčio. 

BRONYS RAILA 
Tave mylėti tegalima iš tolo 

Radijo prakalbos į Lietuvą, 1983-1985. Trečiasis rinkinys 
komentarų, reportažų, pokalbių. įspūdžių ir pasisakymų, 
kuriuos autorius gyvu žodžiu yra perteikęs Lietuvos gyven
tojams Laisvės radijo, o vėliau Laisvosios Europos radijo 
bangomis. Knygoje jų tekstai spausdinami praplėsti ir yra 
sugrupuoti į šiuos skyrius. Lietuva iš tolo, Tragikoje, Aruo
das su dirsėm, Atbalsiai iš Vakarų, Sukakčių derlius, 
Pokalbiai, Kelios margos akimirkos. Pateikiama vardų 
rodyklė ir panaudotos literatūros sąrašas. Leidėjas-mece-
natas — Kostas Ramonas. Spaudė „Draugo" spaustuvė 
Chicagoje, 1986. Aplanko dailininkas — Vytautas O. Virkau. 
442 psl. Kaina su persiuntimu $9.70. Illinois gyventojai moka 
$ 1 0 . 3 0 . 

Užsakymus siųsti: 
„ D r a u g a s " , 4 5 4 5 W. 6 3 r d St . , 
Chicago, IL 60629 
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Laiškas pinimai raidėmis. Gal niekas 
nepasiklysta su IRS, o taupūs 
vyresnieji pažįsta IRA. Ir tai 
kol kas be kompiuterių. LB 
pvz. Kolumbijoje ar kitame 
krašte, o PLB jungia LB 
visame laisvajame pasaulyje 
(nenustebčiau, kad laisvasis 

toliau 

PAMOKANTYS 
STRAIPSNIAI 

Prie laiške „Geri straips
niai", paminėtų „Draugo" 
rugpjūčio 22 d numeryje, pasaulis raidėmis būtų išreikš-
man0 ) nuomone, dėmesio verti tes LP). VIJKAS, S ALFAS, 

ALTAS, BALFAS, TF, LF ... 
yra dažnai vartojami ir žino
mi sutrumpinimai, kol patys 
autor ia i nes imaišo (kaip 
mandatininkams 
Kol kompiuteriai 

LAISVĖS KOVŲ 
PAMINKLAS 

pamokantys Aurelijos Bala 
saitienės „Jau kovojame dėl 
raidžių" (tame pačiame nume
ryje) ir Juozo Žygo „Patari
mai patarimai, neprašyti pata
rimai" (š.m. rugpjūčio 12 d.). 

Pritardamas pareiškimui, 
kad „spaudos bendradarbiui 
turbūt nieko malonesnio nėra, 

Krištanavičiaus fondo pirmininkas Robertas Vitas, vicepirmininkė kaip žinojimas, kad jis yra 
visuomenės reikt, ms Valerija Sparkytė ir fondo steigėjas kun. skaitomas ir j jo mintis rea-
Vaclovas Gutauskas aptaria fondo veiklą. guojama", drįstu pasisakyti 

Nuotr. Romo Burneikio l r m a n b u v Q p r i į m t i n a k a i į 
mano pritarimą kitų jau se
niai pareikštoms mintims 
prieš svetimžodžio „ponas" 
vartojimą lietuviškai besikal
bant, buvo priešingai, net aš
triai reaguota. Tebesu oponen-

Lietuvių karių veteranų vos laisvės paminklas turėtų t u į d ė k i n g a s už p l a t u 
sąjungos „Ramoves" iniciaty- turėti globos komitetą, kuris - i y f t į « Į nors ne visada į 
va Jaunamo centro sodelyje rūpintųsi pačiu paminklu ir jo t e m a V i s dėlto svetimžodis iš 
buvo pastatytas Laisvės kovų aplinka. Visų pirma, reikėtų hetuvio lūpų nyksta greičiau, 
paminklas. Jo atidarymas tokį komitetą a tgaivint i . n e g U nuvokiame. Gal ir 
buvo 1960 metais lapkričio 20 Labai prašau „Ramovės" cen- oponentas pagelbėjo, 
d., kuri sutapo su Lietuvos tro valdybą šiuo reikalu Ą D U pradžioje paminėtieji 
kariuomenės atsikūrimo ketu- pasirūpinti". Kadangi „Ramo- straipsniai yra dėmesio verti 
riasdešimt dvejų metų sukak- vės" centro v-ba Clevelande, dirbantiems LB apylinkėse, 
t ies minėjimu. Paminklo tai kun. A. Saulaitis siūlė n e s panašių reiškinių pasi-
atidarymo ceremonijose daly- paskirti įgaliotinį vieną iš taiko. Kai kuriose straipsnių 
vavo daug aukštų kariškių, Chicagos ramovėnų ir čia pat vietose mintys sumenkina-
visuomenės a ts tovų bei siūlė toms pareigoms K. Oželį. m o s nepavykusiais išsireiški-
dvasininkų ir gausi visuo- Ir po šio Jaunimo centro m a į s Ginčų straipsniai taipgi 
menė. Atidarymą atliko iš direktoriaus kun. A. Saulaičio gajį DUtį pamokantys, jei iš-
Washingtono atvykęs Lietu- prašymo papildyti globos vengiama per gudrių pasi-
vos atstovas JAV-ėse Juozas komitetą centro v-bos atstovu s akvmų. Rašančiam jie yra 
Kajeckas. komiteto veikla nepagerėjo. m i e i į 0 skaitantysis į juos ki-

Prie šio paminklo jau 26 Ilgainiui komitetas nors ir taip žiūri. 
metai lietuviškoji visuomenė o f ic ia l i a i n e s i l i k v i d a v o , i)ej raidžių ginčytis never-
renka8i susikaupti, įgauti savaime nustojo veikti. l a j u o labiau kovoti. Tame 
dvasinės stiprybės laisvės Dar kita bėda, kad Illinois pačiame „Draugo" numeryje 
kovoje ar atiduoti pagarbą valstijos sekretorius savo r a i d ė s NAGR pava r to tos 
žuvusiems Tautos didvyriams raštu iš . 8 5 m. spalio 11 d. pavadinimo sutrumpinimui, 
kovoje dėl tautos laisvės, paminkle globos komitetą ir paaiškinant jų reikšmę, kad 
Paminklas pastatytas visuo- paminklo registraciją. dėl a t e i ty žinotume. Taip pat vien 
menės lėšomis — tai tautinė kasmetinio raporto neatliki- tik tame pačiame numeryje 
lietuvių šventovė išeivijoje. mo ir n a r i o mokesč io pastebėjau apie 30 sutrumpi -

Paminklo statybą vykdė nesumokėjimo panaikino. n j m ų raidėmis. Skaitytojui 
sudarytas Paminklo statybos Reikėjo kaip nors atgaivinti ar patogu, jei susigaudo, ką tos 
komitetas, į kurį įėjo atstovai organizuoti naują paminklo raidės reiškia. Ir kovoti dėl jų 
iš įvairių organizacijų: M. globos komitetą, kuris rūpintų- nereikia. Organizac inė je 
Klikna, Mikas Rėklaitis, G. si paminklo restauravimu ir struktūroje panašiai išreiš-
Musteikienė, Leonas Balza- į r e g i s t r a v i m u v a l s t i j o s kiami LB, PLB ir kiti sutrum-
ras, J. Tumas ir A. Valatkai- sekretoriaus įstaigoje, 
tis. Paminklo statybos komi- Tuo reikalu buvo kreiptasi į 
tetas baigės savo darbą, Lietuvių Karių-veteranų s-gos ^ k u r i r a g t a s ^ ^ 
likvidavosi ir paminklą perda- Ramoves centro v-bos pirm. n i a u s i a s K Mozoliauskas. Dėl 
vė Paminklo globos komi- A. Jonaitį, kuris įgaliojo k a i n o s galutinai nesusitarta 
tetui. Tuometinį komitetą Chicagos skyriaus ramovėnų k u r i h b u t i n u c a § t u o n i u 
sudarė pirm, gen. mž. Stasys pirm. K Juškait* paminklo t u k s t a n č i i k i d e š i m t i e s _ 
Dirmantas, LKV s-gos „Ramo- globos komitetą suorgam- k a i n a p r i k l a u s y s n u o d a r b ų 
vės^ atstovas, pulk. Jonas zuoti. apimties, nes ne vien pamink-
Įvedas - Sav^ kūrėjų, M. K. Juška i t i s vadovau- i a g r e m o n t u o t i n a S j ^t i r 
Babickienė - DLK Birutės damasis paminko statuto aplink paminklą aikštelės, 
draugijos, J . Jasait is - Lietu- nuostatais, sukvietė pasitari- P a m i n k l o g l o b o s k o r n i t e t a s , 
vių B-nės apygardos pirm., ir mą statute numatytų orgam- n o r ė d a m a s t i r t i lietuviškos 
A. Valatkaitis, Šaulių sąjun- zacijų pirmininkus: Saulių s- R o m ė n ė s nuotaikas, nutarė 
gos atstovas. gos pirm. K. Milkovaitj, s u k v i e s t i 

Paminklas per 26 metus ramovėnų skyr. pirm. K. 
buvo veikiamas lietaus, vasa- Juškaitį, birutininkių pirm. M. 
ros karščių, žiemos šalčių — Babickienę, savanorių kūrėjų 
visa tai paliko paminkle savo atstovą J. Vilutį ir LB apyg. 
žymes, savo ardančios įtakos pirm. B. Vindašienę. Čia 
pėdsakus. J a u 1968 m. išvardinti organizacijų atsto-

gyvenant nesunku 
pastebėti, kad JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininkė ne 
vien premijų švenčių ren
ginius koordinuoja, bet ir kitus 
svarbius kultūrinius darbus 
vykdo. O susipykti su jos ly
gio asmenybe nesugeba net ją 
nepagrįstai puolantieji. 

Neturiu abejonių dėl LF 
v e i k l o s : d e m o k r a t i š k a i 
tvarkomas pagal įstatus, 
sutartinai vykdo gyvybinės 
reikšmės darbus lietuvybei, 

atsitiko), aplinkos nesutarimų sriaute 
neperims negaišdamas. Prieš nurodinė-
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veiklos, sutrumpinimai raidė- jant, kaip LF turėtų elgtis 
mis bus reikalingi. Černobylio atveju ar LB siun-

Tautinio solidarumo įnašai t ini l* reikalais, turėtume sa-
nėra mokesčiai (žr. Įstatų 8, V,UU kišenių pagalba įsigyti 
16, 37 psl., bei Solidarumo demokratiško balsavimo teisę. 
įnašų paskirstymo formose). L i e tuvybės t ę s t i n u m o 
Neverta mokesčių prasmės k l a u s i r a u d a H ginčų paaiš-
paaiškinimo kartoti iš LE XIX k i n a Ramunė Stonytė-Fran-
t. 111 psl., P' s suinteresuotieji c ' s c a *š savojo patyrimo bei 
gali pasiska.cyti. Solidarumo 'tsakingo stebėjimo (tame 
įnašas nėra įstatyminis. Jo Pu ' iame „Draugo" numeryje). 
neįnešantis nėra persekio
jamas. Mokesčiai yra priva
lomi pagal įstatymą, todėl 
nemokantieji yra baudžiami, 
jei pačiumpami. 

Atrodo, kad ginčijasi esmi
niuose klausimuose sutinką 
žurnalistai. O panegirikos, 
ypač nukreiptos į save, nie
kad skaitytojų nebuvo mėgia-

A.tA. 
Adelė Lubinskienė 

Gyveno Ohkagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 19NB rr. spalio 31 d., 6:'>0 vai. vakaro, sulaukusi 

gražaus amžiaus. 
Gimė Iietuvoje, Virbaliu mieste. Amerikoje išgyveno 35 

m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Australijoje duktė Matil

da Garalevicienė su šeima: Iietuvoje sūnus Alfonsas su Sei
mą ir kiti giminės, draugai ir pražjstami. 

Buvo amžina narė Šv. Kazimiero ir PranciSkiertų sese
lių rėmėjų draugijų. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette. 2533 W. 71 St. 
koplyčioje antradienį, lapkričio 4 d. nuo 5-9 vai vakaro 

laidotuvėmis rūpinasi Juzefą Paulauskienė su dukra 
Nelia Paulauskaite ir Lietuvos Dukterų draugija. 

laidotuvės įvyks trečiadieni, lapkričio "> d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę: Dukt*« ir sūnus. 

laidotuvių direkt. lfcmald A. Petkus Tel. 476-2345. 

Ne tik kaimynystėje, bet ir m o s A. Valiuškis 

visų organizacijų, 
klubų ir įvairių sambūrių 
atstovus pasitarti paminklo 
restauravimo reikalu. Toks 
pasitarimas buvo spalio 2 d. 
Jaunimo centre. Į pasitarimą 
a t v y k o d a u g i a u k a i p 

S ? ? ? T J ^ L ? A " J ? ™ ^ IŠu!? iu°__!"df!y t i_£ a m?n .1L l 0 dvYdešimt o"rga7iz"acijų atsto kvietė į globos komiteto posė- globos komitetą, prie kurio 
dį paminklo autorių J. Mulo- vėliau buvo pakviesta ir 
ką aptarti pastato apsaugą prisidėjo S. Endrijonienė, 
nuo miesto oro-klimato žalin- Jaunimo centro valdybos 
gos įtakos ir siūlė paminklą pirmininkė. Naujasis komi-
padengti silikonu ar panašia tetas pareigomis pasiskirstė: 
medžiaga. Kiek tuo laiku pirm. K. Milkovaitis, sekreto-
paminklas buvo tų žalingų oro rė B. Vindašienė, K. Juškaitis ša^būri"^siųst i savo aukas 
įtakų pažeistas, nėra žinių, bet - ^iždininkas^ aana i - M. k o m i t e t o l ž d i n i n k o K . Juškai-

vų, kurie parėmė komiteto 
nusistatymą numatyta kaina 
p a m i n k l ą r e s t a u r u o t i . 
K o m i t e t a s , p a d r ą s i n t a s 
organizacijų vadovų parama 
ir pr i tar imu, p rašo visų 
organizacijų, klubų ir įvairių 

iŠ tokio klausimo kėlimo Babickienė ir S. Endrijonienė. čio vardu. Ir mažiausia auka numanoma, kad paminklas Komiteto pirm. K. Milkovai- b u g g u d e k i u pTiimta_ 
jau buvo tų žalingų įtakų čiui buvo pavesta paieškoti ..Paminklo globos komiteto" daugiau ar mažiau paliestas, specialistą, kuris sugebėtų v a r d u a t i d a r y t a taupomoji 
Ar komitetas ėmėsi žygių profesionaliai restauruoti g - g y ^ a ^ r 1632 Kasa — 
paminklo paviršių apsaugoti, paminklą ir išsiaiškinti dėl Lithuanian Federal Credit Un-
neturima žinių. sąlygų ir kainos. J is kreipėsi į j 

Globos komiteto pirm. gen. keletą tokį darbą dirbančių, JCJ 
St. Dirmantas 197Ž m. sausio 
14 d. komiteto sukviestame 
posėdyje iš pirmininko parei
gų p a s i t r a u k ė ir toms 
pareigoms buvo išrinktas 
pulk. Jonas Švedas. Gen. St. 
Dirmantui, atsisakius globos 
komiteto pirm. pareigų, komi
teto veikla žymiai sumenkėjo 
ir maža gyvastingumo rodė. 
Tuometinis Jaunimo centro 
direktorius kun. A. Saulaitis, 
matydamas paminklo irimo 
žymes, 1979 metais gruodžio 
11d. raštu kreipėsi į Lietuvių 
Karių-veteranų s-gos „Ramo
vės" centro v-bą: „Pagal 1961 . _ . , . . . . . » . , « « • - , 

, i • -• , , j . . . A.a. Raimundo Mišausko paminklas Sv. Krvžiaus kapinėse m. lapkričio 11 d. priimtą . , . . , JT , , , T . M nnke artimieji paminklo šventinimo apeigų metu. 
statutą žuvusiems dėl Lietu- N u o f r V y t R a < t k a u s k o 
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A.tA. 
VITALIJA LIUTKIENĖ 

REM1TĖ 

Mirė 1986 m. spalio 13 d. Palaidota spalio 16 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie suteikė velionei 
paskutinį patarnavimą. 

Dėkojame kun A. Rutkauskui už gedulingas pamaldas, 
už maldas koplyčioje ir palydėjimą j kapines. 

Dėkojame už gausias šv. Mišias, už gėles ir paguodos 
žodžius artimiesiems. 

Širdinga padėka karsto nešėjams. 
Nuoširdi padėka mielai solistei Romai Mastienei už 

gražų giedojimą bažnyčioje pamaldų metu. 
Dėkojame L. Narbučiui ir D. Valentinaitei už pagalba 

velionei. Ypatingai dėkojame dr. Petrui Kisieliui, kuris per 
eilę metų teikė velionei nuolatinę ir labai rūpestinga pagal-
bą. 

Ačiū laidotuvių direkt. Vasaičiui-Butkui už rūpestinga 
patarnavimą 

Giliai nuliūdę: Liutkų ir Remiu šeimos. 

Filisterių skautų sąjungos Chicagos skyriaus darbš
čiam nariui 

A.+A. 
RAIMUNDUI MERKIUI 

mirus, jo žmoną JANINĄ, sūnus VYTĄ ir RAMUNĮ 
su šeimomis bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

F.S.S. Chicagos skyrius 

Mielam mūsų bičiuliui 

A.+A. 
RAIMUNDUI MERKIUI 

mirus, liūdinčius žmoną JANINĄ, sūnus VYTĄ su 
šeima ir RAMUNĮ, Kanadoje brolį MIRĄ su Šeima ir 
kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame dalindamiesi jų 
liūdesiu. 

Ona ir Jonas Kasperaičiai. Racine 
Albertas Stočkus 
Jonas Paštukas 

t=* 
fOl)»i HOUSIIK 

LENOER 

MAFOJETTE 
NATOsIALEANK 

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

MEMBERFDIC • MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM 

A.tA. 
JADVYGAI LAPATINSKIENEI 

mirus, mūsų mielus draugus, sūnų VYTAUTĄ ir duk
rą GRAŽINĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu jungiamės jūsų liūdesio dienose. 

Aleksandra Gylienė 
Paulius ir Birutė Gyliai 
Zita Žuirzdienė 
Nijolė ir Vidmantas Raišiai 
Antanas ir Aldona Minelgai 
Irena ir Gėdis Morkūnai 
Marytė Pareigytė Lukomski 

Olvmpia, VVashington 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i forn ia Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal i forn ia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50 th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th S t ree t — Tel. RE 7-1213 

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, I l l inois 
Tel. — 974-4410 

susi-

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x Juozas Boley-Bolevi-
čius, aktorius-režisierius ir 
Vyčių veikėjas, atvyko iš New 
Yorko dalyvauti Marijos aukš. 
mokyklos jubiliejinėje vaka
rienėje sekmadienį, lapkričio 2 
d. Jis taip pat apsilankė Mari
jonų benbdradarbių žaidimo 
popietėje. Jis yra režisavęs ir 
vaidinęs daugelyje lietuvių 
vaidinių, vaidinęs daugely 
amerikiečių draminių pasta
tymų ir TV serijinių vaidi
nimų. Apie 1935 metus Boley 
buvo pranešėju „Draugo" radi
jo programoje, kuri buvo bene 
pirmoji lietuvių radijo prog
rama. 

x š v . Antano lietuvių 
parapija Cicero ateinantį sek
madienį, lapkričio 9 d., iškii 
mingomis šv. Mišiomis bažny
čioje minės savo 75-rių metų 
gyvavimo sukaktį. Šv. Mišias 
laikys iš Cicero Šv. Antano 
parapijos kilęs arkiv. Paulius 
Marcinkus, atvykęs iš Romos, 
su kitais kunigais, kilusiais iš 
Cicero, ir svečiais. Vakare bus 
iškilminga vakarienė ir 
akademija. Rengia parapijos 
klebonas kun. Jurgis Šaraus-
kas ir specialus komitetas. 

x Komp J o n o Zdaniaus 
kūrybos koncertas, kurį ren
gia „Dainavos" ansamblis, 
bus lapkričio 16 d. 3 vai. p.p. 
-Jaunimo centre. Be kitų, prog
ramos atlikime dalyvaus ir 
Kmilijos Pakštaitės-Sakadols-
kienės vadovaujamas kanklių 
ansamblis. 

x Los Angeles Dramos 
sambūr i s dalyvavo penkiuo
se Teatro festivaliuose su 
ilgamete sambūrio režisiere 
I )alila Mackialiene ir VT-jame 
festivalyje su režisiere Danute 
Barauskaite-Mažeikiene. VI-
tajame festivalyje sambūris 
stato Vinco Mykolaičio-Pu
tino dramą „Valdovas". Reži
suoja Petras Maželis. Spektak
lis bus lapkričio 30 d. 2 vai. 
p.p. Jaunimo centre. 

x Dr. Kastytis J u č a s šį 
trečiadienį, lapkričio 5 d., 1 
vai. p.p. „Seklyčioje" 2711 W. 
7! gatvė, skaitys paskaitą 
apie odos ligas. Bus atsako
ma į klausimus apie odos prie
žiūrą sentavėje. Paskaitų ruo
šia LB Socialinių reikalų 
j s ta iga . 

x „Kernavės" skaučių 
tunto sueiga įvyks šį šeš
tadienį, lapkričio H d., 1:30 vai. 
D.p. -Jaunimo centro maž. salė-
je. Visos kernavietės dalyvau
ja pilnose išeiginėse unifor
m o s e . V i s o m s n a r ė m s 
dalyvavimas privalomas. 
Tėveliai ir svečiai maloniai 
kviečiami. 

x Algio Bylos muzikinis 
ansamblis „Piper Road Spr-
ing Band" trečiadienį, lapkri
čio 12 d.. 9 vai. vak. gros 
Fitzgeralds salėje, 6615 VV. 
Roosevveit Rd.. Bervvyne. Visi 
lietuviai kviečiami. 

x Daina D u m b r i e n ė ko
mentuos rūbus Kr. Donelaičio 
lit. mokyklų Tėvų komiteto 
ruošiamoje madų parodoje 
lapkričio 9 d. Jaunimo centre. 
Madų parodos tikslas — 
sutelkti lėšas patalpų nuomai 
padengti. Savo atsilankymu 
palengvinsite finasines išlai
das. 

x Chieagos s tuden tų atei
t ininkų draugovės valdybą 
19S6-H7 metams sudaro: pir
mininkas Audrius Polikaitis. 
vicepirm. Viktoras Kaufma-
nas. iždininkė Dalia Polikai-
tytė. sekret. Aušra Jasaitytė, 
koresp. Darius Polikaitis ir 
narys Algis Sodonis. 

x I rena Smiel iauskienė, 
j a u n i m o t a u t i n i ų šokių 
ansamblio „Grandies'" vado 
\'ė, ir ansamblio nariai daug 
dirba, kad „Grandies"' vakaro 
svečiams galėtų gražiai pasi
rodyti. Vakaras bus lapkričio 
22 d., šeštadienį. Jaunimo 
centre. 

x Chieagos Aukštesnio
sios Lituanistikos Mokyk
los tradicinis balius įvyks 
š.m. lapkričio 15 d. 7:00 v.v. 
Jaunimo eentre.Šiam vakarui 
rengiama įdomi programa, 
Hus šilta vakarienė ir Šokiams 
gros „Aido" orkestras. Visus 
maloniai kviečiame linksmai 
praleisti vakarą ir tuo pačiu 
paremti CALM mokyklą. 
Re/.prvacijas priima Violeta 
Paulienė, tel 584-5527 ir Lilija 
Kizlaitienė (po 5 v.v.) tel. 636-
7278). 

(pr.) 

IŠ ARTI IR TOLI 

I.os Angeles. Calif.. moterų poečių vakare susiti 
Chieagos, Bronys Raila ir Angelė Nelsienė. 

Bernardas Brazdžionis. Marija Remiem 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

A R A S 
Dengiame ir taršome \ i s u MIŠIŲ 

STCK.LS 
*»« aukštu patyrimu t^.tmc 

apdrausti. Pat*, p r i m i n u d.irKi 
ARVYDAS K!H \ 
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j* 

tarp 10 \ r :r * \ \ 
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x Kun. Juozas P runsk i s , 
Amerikos Lietuvių Tarybos in
formacijos vadovas, inž. Jo
nas Jurkūnas, Vliko seimo 
narys, šeštadienį, lapkričio 1 
d., išskrido į Vieną dalyvauti 
lietuvių demonstracijose Euro
pos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos metu, o 
paskiau vyks į Londoną, 
Anglijos sostinę, kur lapkričio 
7-9 dienomis bus Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto seimas. Grįžti žada 
lapkričio 10 dieną. 

x Vida Ingaunienė. su vy
ru ir trimis vaikučiais gyve
nanti Chieagos priemiestyje 
l.vons, 111., suprojektavo ir su 
savo štabu gėlėmis išpuošė 
palapines Oak Brook polo klu
be, ten lankantis Didž. Brita
nijos Prince Charliui. Vida. 
gabi gėlininkė, vadovauja Oak 
Brook Polo klubo „Gėlių gale
rijai'. Kaip rašo „Suburban 
Life Citizen" laikraštis, ji ir 
asmeniškai turėjo progą Prin
cui įteikti gėlinę dovaną vie
name priėmime vakare. 

x Loret to l igoninės gydy
tojai lapkričio 1 d. The Drake 
restorane Oakbrook, 111.. 
surengė metinę vakarienę, 
kurioje dalyvavo gydytojai su 
šeimomis, ligoninės personalo 
dalis, seselės kazimierietės. 
kurios veda ligoninę, ir sve
čiai. Rengimo komitete buvo ir 
lietuviai gydytojai dr Petras 
Kisielius ir dr. Ferdinandas 
Kaunas. 

x Švč. M. Marijos Gimi
mo parapija lapkričio 15-16 
dienomis turės metinį rudens 
festivalį. Šeštadienį pradžia 2 
vai. p.p., o sekmadienį 11 vai. 
ryto. Bus laimėjimai, įvai
renybės ir graži muzika. 
Parapijos klebonas ir komi
tetas kviečia ne tik parapie-
čius. bet ir toliau gyvenančius 
lietuvius festivalyje daly
vauti. 

x Geraldinos Rinkutės su 
Peter Gashkoff užsakai prieš 
moterystės sakramentą eina 
Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. 

x Lietuviai ir kiti pabal-
tiečiai. Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės kviečiami, šiandien, 
lapkričio 4 d., rengia demons
tracijas Vienoje, Austrijos 
sostinėje, ten einant Europos 
saugumo ir bendradarbia
vimo peržiūros konferencijai. 

xŠv. Vardo vyrų drau
gijos Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje 
ateinantį sekmadienį, lapkri
čio 9 d., 8 vai. ryto Šv. Mišiose 
bus bendra Komunija, o po 
pamaldų parapijos salėje 
trumpas susirinkimas. 

„ATEITIES" 
AKADEMINIS 
SVAITGALIS 

Lapkričio 7-9 dienomis 
Chicagoje Ateitininkų namuo
se Lemonte vyksta „Ateities" 
a k a d e m i n i s s a v a i t g a l i s . 
Chieagos ateitininkų sendrau
gių valdyba savo posėdyje 
spalio 29 dieną nutarė atkreip
ti Chieagos ateitininkų ir 
visos visuomenės dėmesį į šį 
svarbų nekasdieninį renginį. 

x Kun. Leono Zarembos. 
SJ. pravestos rekolekcijos 
lietuvėms moterims spalio 3-5 
d. Kullerton gatvėje Cenacle 
namuose gerai praėjo. Ir ki
tais metais lauksime gražaus 
būrio moterų. 

x L.F. bičiulių renginys 
pagerbti pro f. J. Brazaitį, prof. 
Z. Ivinskį, prof. P. Padalį, 
prof. J. Grinių ir kitus bičiu
lius bus gruodžio 6 d. 6 vai. Šv. 
Mišios Jėzuitų koplyčioje, 
akademija Jaunimo centro 
kavinėje. 

x J o n a s Bal tuš i s , Chicago, 
111., L. Dūda, Toronto, 
Kanada, Emily Exsevics. Chi
cago, 111., Zuzana Petraus
kienė, taip pat iš Chieagos, 
Romas Masilionis, Buffalo. 
NY, Petras Skablauskas, To
ronto. Kanada, Marija Vi-
lutis. Beverly Shores, Ind., 
L J . Juodelis. Chicago, 111., 
kiekvienas atsiuntė po 15 dol. 
auką „Draugo" apsigynimo 
fondui. Nuoširdus ačiū. 

x Po 10 dol. a ts iuntė 
aukų „Draugo" apsigynimo 
fondui: Raimundas Merkys, 
Chicago. UI., Alė M. Vasaitis. 
Cicero, 111., Algirdas Marcher-
tas. Hickocy Hills, 111., Juozas 
Nalis, Chicago. 111., Marija 
Nemanius, Darien, 111., Jurgis 
Damas, Naperville, 111., Stasė 
Kavaliūnas, Chicago, 111., 
Monika Ivanauskas , St. 
Petersburg Beach, Fla., M.B. 
Černius, Hinsdale, 111., Vyt. 
Grybauskas. Chicago, 111.. 
Genovaitė Juodikienė. Chica
go. 111., Antaans Burkauskas, 
Medison Hts., Mich., Stasys 
Kezutis, Buffalo, N.Y., Ona 
Kartanienė, Omaha, Nebr., 
Stasys Kvietys, Calgary, 
Kanada, Alg. Gustaitis. Los 
Angeles, Ca„ T. Varanka. 
Clarendon Hills, 111., Feliksas 
Kasparas, Cicero, 111. Visiems 
už aukas tariame ačiū. 

x Bron ius Kovas, Nor-
wood, Mass., Kazys Ulevičius. 
Crystal Lake. 111., V. Knystau-
tas. Cleveland, Ohio, Stasys 
Kungys, Hacienda Hts., K. 
Balas, Cleveland, Ohio, Vin
cas Lazauskas. Baltimore, 
Md., S.A. Aleksiūnas. Indian 
Head Park, 111., Juozas Dlu-
7'Hiskas, New Britain. Ct.. V. 
Mažeika, Treasure. Island. 
Fla. K. Giedraitis. Livonia, 
Mich., J. A. Milius. Wood-
baven, N.Y., Juozas Lukošius, 
Chicago, 111.. K. Miliūnas, taip 
pat iš Chieagos, I Krasaus
kas. Baltimore. Md.. įvairio
mis progomis n t siuntė po 
dol aukų. I^abai dėkojame. 

Jis yra įdomus savo tema ir 
bus įdomus paskaitininkų ir 
koreferentų mintimis. Kvali
fikuotų asmenų pokalbis 
socialinėmis problemomis, 
kurios šiuo metu yra tarp 
pačių pagrindinių žmonijai 
rūpimų klausimų, yra įdomus, 
intriguojantis ir tikrai dėme
sio vertas. Tad kviečiame savo 
darbotvarkėje atžymėti jo ren
ginių valandas: penktadienį, 
lapkričio 7 dieną, literatūrinė 
vakaronė 7:30 Jaunimo centro 
kavinėje. Šeštadienį, lapkričio 
S dieną, solidžiai pripildyta 
programa nuo K) valandos 
ryto iki 5 vai. vakaro. 7 
valandą vakare ten pat įvyks 
religinio veikalo premijos ir 
„Ateities" kūrybos premijų 
jauniesiems laimėtojams įtei
kimas. Sekmadienio prog
rama prasidės 11 valandą šv. 
Mišiomis, o po to bus baigia
masis savaitgalio simpoziu
mas. Šeštadienio ir sekma
dienio p rogramos vyks 
Ateitininkų namuose Lemon
te. 

Nuvežus savo jaunimą į 
lituanistinę mokyklą ar nu
griebus valandėlę nuo savait
galinių darbų, labai būtų ver
ta pasinaudoti savo žinių 
atgaivinimui bei pagilinimui 
naujomis mint imis . Šis 
akademinis savaitgalis ir su
daro patogią galimybę išsi
nerti iš kasdieninių rūpesčių ir 
skirti bent šiek tiek laiko savo 
dvasiniam ir kultūriniam vys
tymuisi. 

Organizatoriai sukvietė 
kompetetingus nagrinėjamų 
klausimų žinovus. Tuo jie 
atlieka labai vertingą kul
tūrinį patarnavimą visiems be 
išimties. 

Poka lb i a i s o c i a l i n i a i s 
klausimais stiprina, labiau 
įprasmina žmogaus ryšį su 
žmogumi, taip lygiai, kaip 
teologija aiškinasi žmogaus 
ryšį su Dievu. Mes kaip krikš
čionys be abejo turėtume 

"džiaugtis, kad mūsų visuo
menėje yra sudaromos sąly
gos skatinančios pažangiai 
ugdyti tokias šviesias asme
nybes, kurios ne tiktai supras
tų savo pareigas teisingumui 

ir socialiniam solidarumui, bet 
kartu jas išreikštų realiais 
darbais. Juk kiekvienas skati
nimas tapti savo artimo arti
mu draugu yra girtinas ir rem
t inas . O iš socia l iškai 
sąmoningų asmenų darbų 
sklis bendrojo gėrio šviesa. 

Tad iki pasimatymo „Atei
ties" akademiniame savait
galyje! 

ad 

V Ė L I N Ė S ŠV. 
KAZIMIERO 

LIETUVIU K A P I N Ė S E 

Praėjusį sekmadienį — Vėli
nių dieną Chieagos ir apylin
kių lietuviai gausiai lankė Šv. 
Kazimiero kapinėse palaidotų 
giminių ir draugų kapus. Arti 
1500 jų dalyvavo ir 12-tą 
valandą prie Kapinių Steigėjų 
paminklo vykusiame miru
siųjų pagerbime, kurį jau dau
giau negu 20 metų rengia 
Bendruomenės Pasauliečių 
Komitetas ir Šių kapinių Kapų 
sklypų savininkų draugija, 
garbės sargyboje dalyvaujant 
uniformuotiems šauliams ir 
šaulėms. 

Vytauto Didž. šaulių rink
tinei, vadovaujant rinktinės 
vadui VI. Išganaičiui ir mote
rų vadovei M. Dapkienei, išsi
rikiavus prie Steigėjų pamink
lo, iškilmes pradėjo Kapų 
sklypų savininkų dr-jos pirm. 
Stasys Valinskas, 'pasveikin
damas visus susirinkusius. 
Religinę dalį — maldas prave
dė kun. Juozas Juozevičius. 
Bendruomenės Pasauliečių 
komiteto pirm. Algis Regis 
savo žodyje aptarė Vėlinių 
reikšmę ir jų tradiciją lietuvių 
tautoje, pabrėždamas nuošir
dų tikėjimą gyvųjų ir miru
siųjų bendravimu. Šiose 
kapinėse, Tėvynėje ir visame 
plačiajame pasaulyje amžiną 
poilsį radę tautiečiai buvo 
pagerbti susikaupimo minute 
ir vainiko padėjimu. Puošnų 
tautinių spalvų gyvų gėlių 
vainiką prie Steigėjų pamink
lo padėjo Kapų sklypų savi
ninkų dr-jos valdybos narės 
Paulina Šukytė ir Mary Jaku
tienė. Vėlinių žvakę įžiebė 

J . A. VALSTYBĖSE 

— V a i d a s A d a m k u s 
pereitą savaitę sugrįžo iš So
vietų Sąjungos. Jo vadovau
jama JAV-bių gamtos aplin
kos apsaugos delegacija Soči 
mieste peržiūrėjo mokslinio 
bendradarbaivimo programą, 
kuri vykdoma tarpvals
tybinės sutarties rėmuose ir 
ap tarė 1987 metų darbo 
planus gamtos apsaugos srity
se. Lapkričio 1 dieną kita 
-JAV-bių de legac i ja i š 
VVashingtono išskrido į Varšu
va. Delegacijos pirmininku 
p a s k i r t a s V. Adamkus . 
I )clegacijos uždavinys ištirti 
galimybes dialogo atsta
tymui ir platesniam bendra
darbiavimui tarp JAV ir 
Lenkijos ekologinėje srityje. \ 
delegacijos sudėtį įeina preky
bos, mokslo ir privačios 
pramonės reprezentantai. 
Pasitarimai vyks Varšuvoje ir 
Krokuvoje iki lapkričio 12 die
nos. 

A N G L I J O J E 

— A.a. J o n a s Januše-
vičius, nepriklausomos Lietu
vos teisininkas, mirė I^ondone 
ir rugsėjo 26 d. po pamaldų 
lietuvių Šv. Kazimiero bažny
čioje buvo palaidotas. Pamal
das laikė svečias iš JAV kun. 
Vincas Meškėnas. Velionis 

buvo gimęs 1906 m. lapkričio 
21 d. Papilėje. Sovietų okupa
cijos metu buvo kalėjime ir 
b "tų išvežtas \ Sibirą, bet 
vokiečių rusų karas sulaikė jį 
kalėjime. Anglijoje gyveno 
nuo 1947 m. Dirbo ilgiausiai 
didelėje bendrovėje Londone. 
Buvo po kalėjimo labai atsar
gus, turėjo mažai draugų, bet 
dėl savo sąžiningo darbo užsi
tarnavo pagarbą tiek lietuvių, 
tiek anglų. Jo laidotuvėse 
dalyvavo abiejų tautybių 
gausus būrys. 

— Manches te r io l ietu
viai f i latel istai spalio 4 d. 
susirinkę aptarė savo veiklą. 
Finansinį pranešimą ^adarė 
ižd. S. Lauruvėnas, kalbėjo 
dar L. Pūras ir H. Vaineikis. 
Susirinkimą uždarė pirminin
kė R. Popilienė, o po susirin
kimo dar visus pavaišino. 

KANADOJE 

— C a l g a r y , A l b e r t a , 
l ietuviai išsirinko naują val
dybą vieneriems metams ir 
pasiskirstė pareigomis: pir
mininkė Morta Vanagaitienė, 
sekr. Loreta Kazanavičienė ir 
ižd. E. Kern. 

— A.A. E l e n a Gumebele-
vičienė mirė White Rock, B.C 
Ten ir buvo palaidota. 

Algis Regis ir Lottie Giedrai
tienę, o jos liepsną palaimino 
kun. J . Juozevičius. St. Valins
kui tarus trumpą padėkos žodį 
visiems dalyviams, iškilmės 
buvo baigtos giesme Marija, 
Marija" ir Lietuvos 1 nnu. 

IR 

ŠOKOME DIDŽIULEI 
MINIAI AMERIKIEČIU 

Chieagos miesto tarptau
tinė rudens šventė — Inter
national Folk Festival — šie
met vyko spalio 18-19 d. 
Donnaly Hali. Šventėje pap
rastai dalyvauja įvairios Chi
eagos ir apylinkių etninės gru
pės. Šiais metais šventėje 
buvo apie 100 įvairių tauty
bių, kurios turėjo savo preky
stalius arba pasirodė su savo 
programomis. 

Kaip ir kitais metais, šiemet 
Kr. Donelaičio pradinės ir 
aukštesniosios mokyklos tėvų 
komitetas taip pat dalyvavo 
šventėje. Pirmame aukšte jie 
turėjo stalą, apkrautą namie 
pagamintomis, tėvų suaukoto
mis gėrybėmis — lietuviškais 
valgiais ir kepiniais, kuriuos 
šventės lankytojai labai pir
ko. Pirmame Donnaly Hali 
aukšte buvo ir daugiau pana
šių stalų su kitų tautybių val
giais. Antrame aukšte daugu
ma tautų turėjo savo stalus, 
ant kurių buvo išdėstyti meno, 
kultūros ir pan. dalykai. Prie 
kai kurių prekystalių buvo 
galima kai ką ir nusipirkti. 
Antrame aukšte taip pat buvo 
dvi scenos, kuriose pasirodė 
įvairios tautinės grupės. Lietu
viams atstovavo Kr. Donelai-

„Grandies" jaunimo tautinių Šokių ansamblio studentų grupes dalis repeticijos metu Is knirės 
pirmoj eilėj: Rima Polikaitytė. Beatričė Sturonaitė. AuSra Jasaitytė. Lidija Stropufė: nntroie 
eilėje: l);>.rius Polikaitis. AnHrius Nnrbutis ir Lina Meilyte; tolinu -- išsisklaidę Stepas Pu<>-
"""""• : Tortai Račkauskas. Tadac Stropus. Darius Dirm^ntas. frintas Šlapkfluskas. 

čio aukštesniosios mokyklos 
VII ir VIII kl. mokiniai, 
pašokdami du tautinius šo
kius: malūną ir audėjėlę. Šo
kius paruošė tautinių šokių 
mokyt. Dalia Polikaitytė. 
Šeštadienį, spalio 18 d., moki
nius į šventę nuvežė tėvų 
komiteto žmonės. Turėjome 
progos pasirodyti tikrai dide
lei miniai žiūrovų. Šokiai ge
rai pavyko. Publika ir mes 
buvome patenkinti. Kai kurie 
mokiniai, pasipuošę tauti
niais drabužiais, pasiliko 
budėti prie lietuviškų prekys
talių, aiškindami svetimtau
čiams apie tėvynę Lietuvą ir 
padėdami tėvų komitetui 
pardavinėti skanumynus. 

nius Brazaitis, VIII kl. 

C I C E R O „ E Š E R I Ų " 
KLUBO VEIKLA 

Cicero veikia 3 medžiotojų 
— meškeriotojų klubai. Pir
mas buvo įsteigtas 1938 
metais Kizlaičio, Tamuliūno ir 
kitų iniciatyva. Šio klubo na
riai 1950 metais prie Marie 
ežero nusipirko gabalą žemės 
su nemažu pastatu. 

Naujieji ateiviai 1957 metais 
įsteigė antrą Medžiotojų — 
Meškeriotojų klubą. Abu šie 
klubai yra uždari ir priima tik 
ribotą narių skaičių, dėl to 
nepritapę prie šių dviejų klubų 
medžioti — meškerioti sporto 
mėgėjai 1975 metais įsteigė 
dar trečią Cicero medžiotojų ir 
žvejų klubą „Ešerį"- šio klubo 
narių skaičius neribotas, bet, 
kaip ir visų lietuvių organi
zacijų, paskutiniuoju metu vei
kimas mažėja, nes visi eina 
senyn, o kiti iškeliauja ir amži
nybėn, o jaunimo, kaip ir kito
se organizacijose, nematy
ti.Bet „Ešerys" kasmet dar 
pajėgia suruošti „Lydekų 
balių", kur žuvies mėgėjai turi 
progą pavalgyti skanios žu
vies. 

Šiemet toks pobūvis bus 
lapkričio 8 d. nuo 7 vai. vak. 
Cicero A m e r i k o s k a r o 
veteranų salėje. Bus šalti 
užkandžiai, šilta vakarienė, o 
šokiams gros „Gin ta ro" 
orkestras. Rezervacijos tel. 
652-8168 arba 863-6492. 

S. Paulauskas 
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