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„LKB Kronika" Nr. 72 Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Je i gali, padaugink! 

Sovietinėse respublikose 
Kristeitibas 800 gada jubilieja Latvija 
Krikščionybės Latvijoje 800 metų jubiliejus 

(Tęsinys) 
Šių jubiliejinių metų 

Devintinėse bedieviai Rygos 
ka ta l ikams padarė labai 
nemalonų akiborkštą: kai 
Devintinių procesija išėjo iš šv. 
Pranciškaus bažnyčios į 
šventorių, nors tai buvo sekma
dienio rytas, 12 vai., iš greta 
esančio skvero — šokių pavil
jono, įrengto buvusių kapinių 
vietoje, buvo paleista 
triukšminga šokių muzika... 

Š. m. spalio 1 d. J.E. vyskupo 
V. Zondako laidotuvių pamal
dose dalyvavo keturi Lietuvos 
vyskupai — Vilniaus Apašta
linis administratorius vyskupas 
Julijonas Steponavičius, Kai
šiadorių Apaštalinis admi
nistratorius vyskupas Vincen
tas Sladkevičius, Telšių Apaš
talinis administratorius vys
kupas Antanas Vaičius ir 
Kauno bei Vilkaviškio Apašta
linio administratoriaus aug
zi l iaras vyskupas Juozas 
Preikšas. Latvijos katalikai ap
gailestavo, kad bedieviška 
valdžia kaimyninės Lietuvos 
vyskupams teleidžia dalyvauti 
t i k l iūdnose laidotuvių 
iškilmėse, o jie norėję Lietuvos 
vyskupus matyti ir jubiliejaus 
iškilmėse Agluonoje. 

Kažin ar Latvijos vyskupams 
bedieviai leis dalyvauti 
Lietuvos Krikšto 600 metų 
Jubiliejuje? Palauksime — pa
matysime! 

Rytoj pradėsime spausdinti 
šiais metais pavergtoje Lietu
voje išleistą LKB Kronikos 73 
numerį. 

NAUJI POGRINDŽIO 
LEIDINIAI 

„Aušra" Nr. 52(92). 1986 m. 
vasario mėnesį pasirodė naujas 
„Aušros" numeris. Įvadinio 
straipsnio „Tik K r i s t a u s 
nurodytu keliu" vedamoji min
tis — rūpestis žmonijos rytdieną. 
„Norint, kad ateinančių kartų 
negąsdintų baugios sąvokos ir 
nekankintų juoda realybė: 
vergija, okupacija, agresija, 
kolonializmas, ras izmas , 
fašizmas, godusis kapitalizmas, 
ateistinis komunizmas ir pan., 
privalome įgyvendinti Meilės 
Evangeliją, kuri naikina neapy
kantos, smur to , gobšumo, 
išnaudojimo, engimo bacilas ir 
lemia sveiką dvasinį žmonijos 
gyvenimą; pr ivalu nešt i 
evangelinę gyvenimo sampratą 
į visus pasaulio postus. Kitos 
alternatyvos nėra. Turime visa 
tai suvokti šiandien, nes rytoj 
gali būti per vėlu..." Leidinyje 
spausdinamas Lietuvos tikin-
čųjų atsišaukimas JAV prezi
dentui R. Reaganui ir TSRS Ge
neraliniam Sekretoriui M. Gor
bačiovui bei visoms pasaulio 
tautoms. 

60 metų jubiliejaus proga ir 34 
m. kalinimo išvakarėse eilėmis 
sveikinamas politkalinys Balys 
Gajauskas. 

100 metų sukakties proga 
skaitytojas supažindinamas su 
kun. Ambraziejaus Jakavonio 
veikla. Toliau publikuojami 
Vlado Lapienio „Tarybinio 
kalinio memuarai". 

(Pabaiga) 

Sovietų raketos prie Havajų 
Washingtonas. — Amerika 

pare iškė protestą Sovietų 
Sąjungai už du ilgųjų distancijų 
raketų bandymus Pacifiko 
erdvėje, maždaug 500 mylių nuo 
Havajų, pranešė Valstybės 
depar tamentas . Protestas 
pareikštas todėl, kad šie ban
dymai buvo atlikti taip arti 
Amerikos kraštų. 

Nereagavo į protestą 

Kai abu kraštai veda derybas 
nusiginklavimo klausimais, šie 
sovietų bandymai laikomi tam 
t ikros rūšies provokacija. 
Sovietai pranešė Amerikai. 
sakydami, jog neginkluotos ra
ketos nusileis apie 360 mylių 
nuo Havajų. Tai reiškia, jog tų 
raketų dalys gali perskristi ir 
per Havajų salas. Rusai niekada 
neatsakė į šį protestą. Jų 
raketos šį kartą nenukrito 
Havajuose. Tik vėliau pranešė. 
kad daugiau bandymų šioje 
srityje nebebus daroma. 

Tačiau reikia tartis 

Administracijosd pareigūnai, 
nors ir nepatenkin t i šiuo 
sovietų pasielgimu, bet pasakė, 
jog tai nesutrukdys pasitarimų 
vidutinio nuotolio ir trumpųjų 
distancijų reikalais. Sovietai 
savo raketas iššovė be sprogs
tamųjų dalių. Washington 
Times apie tai pranešė savo pir
mame puslapyje. Susirūpinimas 
kilo ir Kongrese. Sen. Bob Dole, 

Baltųjų rūmų reikalavimai 
sandinistams 

Laisvi rinkimai dabar negalimi 

Prez. Reaganas ir biudžeto direktorius James C. Miller III, kairėje, su senatoriais Rožių sodelyje 
prieš pasirašant įstatymą, kuris leidžia vyriausybei padidinti valstybės skolą. Šalia prezidento 
stovi Bob Packwood, o už jo John H. Chafee. Pakeles ranką nykščiu žemyn yra sen. Bob Dole. 
mažumos vadas Senate, o už jo Ernest F. Hollings ir Pete V. Domenici. Dešinėje stovi Phil Gramm. 
Sen. Dole buvo klausiamas, ar jis yra pats „išlaidingiausias" Kongreso žmogus. 

Prezidentas pasirašė Įstatymą 
nenoromis 

respublikonų vadas, į ta i 
reagavo, sakydamas: „Ko mums 
reikia iš Gobačiovo, tai truputį 
mažiau retorikos apie ginklų 
kontrolę, bet daugiau savęs 
kontroliavimo". 

Painformavo, kai įvykdė 

Amerikiečiai sus i rūpino 
dviem dalykais . Sovietų 
Sąjunga niekada neiššovė ra
ketos šioje srityje anksčiau, bet 
netikra sprogstamoji dalis 
galėjo skristi per Havajus. Kitas 
dalykas yra tai, jog sovietai gali 
daryti bandymus iš abiejų 
Havajų pusių ir tai sudaro 
pavojingą situaciją. Kai sovietai 
painformavo Ameriką apie 
bandymus, jie tuo pačiu me£u 
jau buvo įvykdyti. 

Pavojus saugumui 

Sovietų žinių agentūra Tass 
pranešė, jog bandymai toje 
Pacifiko dalyje sulaikomi ir 
nenumatoma jų tęsti ateityje. 
Pagal Gynybos departamento 
pranešimą, tos dvi sovietų 
raketos buvo naujo tipo sunkios 
SS-18 raketos. Pirmoji raketa 
jiems nepasisekė, bet kitą dieną 
antroji raketa jiems labai gerai 
pavyko iššauti ir jie galėjo 
atlikti visus bandymus. Ši 
raketa turėjo devynis sprogs
tamuosius užtaisus, kurie šį 
kartą nebuvo įdėti. Californijos 
sen. Pete Wilson labai griežtai 
kritikavo šį sovietų bandymą: 
„Tai biauriausia sovietų pro-

VVashingtonas. — Reagano 
Administracija ruošiasi pakeisti 
mokesčių taisykles, kad būtų 
galima gauti daugiau pajamų ir 
išvengti 23 bilijonų sumažinimo 
biudžete, sako Jame C. Miller, 
biudžeto direktorius . Prez. 
Reaganas ir toliau yra griežtai 
priešingas mokesčių pakėlimui, 
bet jo padėjėjai dirba toje srity
je, norėdami surasti būdą, kuris 
nebūtų vadinamas mokesčiu 
padidinimu, bet duotų naujų 
pajamų. 

D a b a r t i n i a m e mokesčių 
įstatyme yra palikta tam tikrų 
„skylių" ir jas bus bandoma 
užlopyti. Kaip vienas iš Admi
nistracijos finansininkų sako, 
visi apie tai galvoja ir bando nuo 
savęs nustumti, bet tai yra 
pajamų padidinimo reikalas, 
kuris neturi būti vadinamas 
mokesčių padidinimu. 

„Sutaupys" 23 bilijonus 
Prez iden tas pas i rašė 

įstatymą, kuris automatiškai 
sumažina išlaidas, jei Kongre
sas ir prezidentas neras kito 
būdo sumažinti federaliniam 
deficitui naujiems fiskaliniams 
metams, kurie prasidėjo spalio 
1 d. Vyriausybė apskaičiavo, kad 
r e ik i a kokiu nors būdu 
„sutaupyti" 23 bil. dol. Tada ji 
galėtų operuoti be didesnių 
sutrikimų. Miller pastebėjo, jog, 
kai pernai Kongresas priėmė 
naują mokesčių įs ta tymą, 
daugel sugestijų iš Baltųjų 
rūmų nebuvo priimta. Dalis tų 
sugestijų dabar turi būti per
žiūrėtos ir tuo būdu būtų gauta 
naujų pajamų. Pasirašydamas šį 
įstatymą, prezidentas pasakė, 
jog tokios ceremonijos visada 
yra malonios, tačiau ne ši. 
Reaganas nepatenkintas šiuo 
įstatymu, nes pusę pinigų tenka 
nubraukti iš karinio biudžeto. 
„Mūsų t au t in i s s augumas 

nukentės ir mano rankos ve
dant pasitarimus su sovietais 
bus labai apsunkintos, kai teks 
su jais susitikti nusiginklavimo 
posėdžiuose", kalbėjo prezi
dentas. 

Dar didesnė skola 

Viena iš priežasčių, kad prezi
dentas pasirašė šį įstatymą yra 
tai surišta su tuo, kad galima 
padidinti valstybės įsiskolinimą 
ir jei nebūtų pasirašytas šis 
įstatymas, vyriausybė nebe
galėtų daugiau skolintis pinigų. 
Demokratai liko nepatenkinti 
tomis prezidento pastabomis ir 
laiko tai politiniu respublikonų 
žaidimu. Jie sako, kad 1988 
metų respublikonų tema bus — 
demokratai mokesčių didintojai 
ir išlaidus liberalai. Manoma, 
kad Baltieji rūmai keičia 
taktiką ir leidžiasi i kom
promisus, vyrauja nuomonė 
demokratų tarpe. Su šiuo 
įs ta tymo pas i rašymu, Ad
ministraci ja pirmą kartą 
pradėjusi r imta i ieškoti 
sprendimų, pasakė demokratų 
daugumos vadas sen. Robert 
Byrd. 

vokacija ir mums labai pavoj
inga" . O jei tai būtų su 
sprogstamosiomis dalimis ir 
nukristų į Havajų apgyventą 
plotą, kas tada atsitiktų ir kaip 
sovietai pasiaiškintų, klausė se
nator ius . ..Tai netur i būt i 
atleista, tam nėra pasiaiški
nimo, ir t a i nė ra n i ekas 
daugiau, kaip tiesioginis gra
s in imas mūsų s a u g u m u i " , 
kalbėjo senatorius. 

Prasidėjo vyskupų 
sinodas 

Roma. — Vatikane popiežius 
Jonas Paulius II Šv. Petro 
bazilikoje atidarė pasaulio vys
kupų sinodą spalio 1 d., kuris 
tęsis iki spalio 30 d. Sinode 
dalyvauja 232 vyskupai iš 101 
tautos. Šiame Bažnyčios sinode 
bus daug dėmesio kreipiama į 
pasauliečių rolę, moralinę at
sakomybę ir moterų vaidmenį. 
Sinodo prezidentu yra Belgijos 
pre la tas Jan Schotte. Iš 
Amerikos hierarchijos dalyvau
ja Chicagos kardinolas Joseph 
Bernardin. Milvvaukee arki
vyskupas Rembert VVeakland. 
St. Louis arikivysk. John May 
ir Baton Rouge vysk. Stanley 
Ott. Sinodas yra patariamasis 
veiksnys popiežiui. 

— Beirute libaniečiu grupė. 
kuri laiko pagrobtuosius Vaka
rų žmones, pamasino taip pat 
šaudysianti Tuniso vyriausybės 
asmenis, jei Tunisija įvykdys 
mirties bausme spetyniems mu
sulmonų fundamentalistams. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Los Angeles toje pačioje 
apylinkėje sekmadienio rytą 
įvyko antras žemės drebėjimas, 
kurio metu mirė vienas asmuo 
nuo širdies ir buvo keliolika 
mažesnių sužeidimų. Sis drebė
jimas buvo 5.3 Richterio skalėje 
ir įvyko 4 va!, ryto sekmadienį, 
12 mylių nuo Pasadenos. 

— C h i c a g o s mokytojų 
streikas po keturių savaičių bai
gėsi ir 430,000 mokinių vėl šian
dien pradeda mokslą. Mokytojai 
pirmaisiais metais gaus 4% 
algos padidinimą, o antraisiais 
metais algos pakėlimas bus 
pagal Auklėjimo Tarybos 
turimus fondus. 

— EI Salvadoro kairiųjų par
tizanų vadai sekmadienį atvyko 
į sostinę San Salvadorą pasi
tarimams su prezidentu Duarte 
kaip baigti civilinį karą krašte. 
Prokomunistų delegacijoje yra 
šeši vyrai. 

— Izraelis ir Nigerija prin
cipe susi tarė atnaujint i 
diplomatinius ryšius, kurie 
buvo nutraukti 1973 m. arabų 
— izraelitų karo metu. 

— Albanija, kur i yra 
paskutine likusi valstybė lojali 
stalinizmui, pranešė norinti at
naujinti ryšius su visomis 
valstybėmis, išskyrus Ameriką 
ir Sovietų Sąjungą. 

— Pietų Afrika pirmą kartą 
patvirtino žinią, jog jų daliniai 
kovoja Angoloje, kurioje jau 12 
metų vyksta kovos tarp sovietų 
palaikomų pajėgų ir pro vaka
rietiškų sukilėlių, norinčių 
laisvės Angolai. 

— Sri Lanka kaltina Indija, 
jog ši nedaro nieko, kad būtų 
sustabdytos vietinės riaušės 
prie šių valstybių sienos. 

— Maniloje prabilo Filipinų 
pulk. Gregorio Honasan, kuris 
vadovavo perversmui prieš vy
r iausybę , prašydamas 
pasitarimų su vyriausybe taikos 
klausimais, jei būtų įvestos 
politinės ir karinės reformos 
krašte. Praėjusį sekmadienį 
prie prezidentūros buvo 
nušautas vienas policininkas; 
tuoj kariuomenės daliniai at
vyko prie prezidentūros ir 
budėjo visa naktį. 

— C h i c a g o s s imfonija 
pradėjo 97-jj sezoną. Orchestra 
Hali visada yra išparduota, o 
ypač jei diriguoja pats Solti. 
kuris šį orkestrą iškėlė į pačius 
geriausius orkestrus pasaulyje. 

VVashingtonas. Po ilgų 
diskusijų apie Reagano ad
ministracijos politiką Cent
rinėje Amerikoje, Baltieji rūmai 
paruošė savo re ikalavimų 
sąrašą, kurį Nikaragvos 
vyriausybė turėtų priimti, jei 
nori, kad nebūtų duodama 
parama Contras kovotojams. 

Tame sąraše yra kelios 
sąlygos, kurių nėra taikos 
plane, kurį pasirašė Gvatema
loje Centrinės Amerikos prezi
dentai. Viena iš jų yra tai jog Ni
karagvoje turėtų įvykti prezi
dento rinkimai dar prieš 1990 
metus. Ortega yra pasakęs, 
kad rinkimai bus tais metais, 
tačiau Baltieji rūmai mano, kad 
tie rinkimai turėtų įvykti daug 
anksčiau. Administracijos pa
reigūnas, kuris dalyvauja Nika
ragvos politikos nustatyme, 
klausia, ar sandinistai yra 
pasiruošę save išbalsuoti iš 
valdžios, ar jie leis tai padaryti? 

Nauji reikalavimai 

Tų reikalavimų sąrašas nėra 
a tspausdintas ir formaliai 
įteiktas Nikaragvai ar Kong
resui . Bet Baltųjų rūmų 
oficialūs pareigūnai apie tai 
pasakojo reporteriams, o pre
zidentas savo kalbose vis 
primena tai vieną tai kitą tų 
reikalavimų. Numatoma, jog 
prezidentas rytoj kalbės ir jo 
kalboje bus iškeltas faktas, jog 
Gvatemalos taikos plane nėra 
nieko, kas užtikrintų saugumą 
daugeliui metų. 

Kitas reikalavimas yra, jog 
sandinistai paleistų visus 2,300 
politinių kalinių, pradėtų 
derybas su Contras vadais apie 
paliaubas, paskelbtų jiems 
amnestiją be jokių sąlygų, leistų 
jiems kandidatuoti į įvairias 
krašto pozicijas, įskaitant ir 
prezidento vietą, išsiųstų iš 
Nikaragvos Kubos ir Sovietų 
Sąjungos patarėjus. 

Mirė kun. B. 
Ramanauskas, OFM 
Po ilgos ir sunkios ligos spa

lio 2 d. Brooklyne mirė a.a. kun. 
Julius Benvenutas Ramanaus
kas, lietuvių pranciškonų vie
nuolijos narys. Velionis buvo 
gimęs 1911 m. birželio 12 d. 
Nemunėlio Radviliškyje. Mokė
si savo miestelyje. Biržuose ir 
Kretingoje. 1931 m. įstojo i 
pranciškonų ordiną. Studijavo 
teologiją Schvvaze Austrijoje. 
Kunigu įšventintas 1938 m. 
rugpjūčio 14 d. Kurį laiką buvo 
vikaru Kretingoje ir dėstė 
tikybą mokyklose. 1947 m. at
vyko į JAV ir darbavosi Ken-
nebunkporto ir Brooklyno vie
nuolynuose. Buvo žurnalo 
..Aidų" administratorius, tre
tininkų vizitatorius. Parašė 
keletą knygų, buvo nuolatinis 
„Aidų, Darbininko" ir Šv. 
Pranciškaus „Varpelio" bendra
darbis. Palaidotas spalio 5 d. 
Brooklyne, N.Y. 

Nenori rinkimų dabar 

Tačiau Nikaragvos am
basadorius Washingtone Carlos 
Tunnerman Bernheim pasakė, 
jog jo vyriausybė nenumato 
anksčiau rinkimų, o taip pat 
atmeta ir kitus amerikiečių 
reikalavimus, o ypač sovietų ir 
Kubos karinių patarėjų išva
rymą iš Nikaragvos. Pagal Bal
tųjų rūmų pareigūnų apskai
čiavimą, vien tik šiais metais 
sovietai jau davė karinės pa
ramos už 300 mil. dol. 

„Ankstyvi r ink imai yra 
negalimi priimti, nes mes 
turime Konstituciją, kuri nu
stato rinkimus. Tai neįtikė
tina" .kalbėjo ambasadorius. 
Jis sakė, jog „Nikaragva laiky
sis Gvatemalos plano ir išpildys 
visas sąlygas iki lapkričio 7 d. 
Ir daugiau niekio". 

Svarbu Amerikos saugumas 

Vyresnieji Baltųjų rūmų 
pareigūnai mano, kad šioje 
situacijoje yra beveik tikra, kad 
Administracija prašys Kongresą 
patvirtinti 270 mil. dol. paramą 
Contras kovotojams, nežiūrint, 
kad sandinistai ir įvykdys 
Gvatemaloje pasirašytus 
pasižadėjimus. Baltieji rūmai 
tiki, jog tie reikalavimai turi 
būti priedas prie Gvatemalos 
taikos plano, nes tai liečia 
Amerikos saugumo interesus. 
Administracija netiki, kad san
dinistai įvykdys visus minėto 
taikos plano punktus. 

Šalia jau minėtų reikalavimų, 
dar reikia paminėt i , jog 
prezidentas nori. kad sandinis
tai pradėtų tartis dabar su Con
tras paliaubų reikalu, jei nenori 
tiesiogiai, tai gali tartis per kokį 
nors trečią asmenį ar organiza
ciją. Sandinistai sutiko, kad 
kardinolas Obando Bravo 
galėtų būti toks asmuo. 

Sustabdyti komitetų veiklą 

Naujas reikalavimas yra, kad 
išformuotų apylinkių komite
tus, kurie formaliai žinomi kaip 
sandinistų gynybos komitetai. 
Tų komitetų darbas yra 
išdalinti maisto korteles, 
prižiūrėti kariuomenėn ėmimo 
registracija ir sekti disidentų 
veikla. Šie komitetai buvo 
suorganizuoti pagal Kubos 
komitetų pavyzdį. Jų išfor
mavimas esąs negalimas, pa
reiškė ambasaroius. 

Ir dar vienas reikalavimas tai 
sumažinti kariuomenę, kuri 
būtų lygi Nikaragvos kaimynų 
kariuomenei, tai yra. kad ji 
nebūtų didesnė už kokio nors 
kito Centro Amerikos krašto 
kariuomene-

Ambasadorius dar pabrėžė, 
kad tiesiogiai pasitarimai su 
Amerika duotų geresnius 
rezultatus. Bet VVashingtono 
vvriausvbe atsisako tai darvti. 

— Maskvoje KGB agentai 
suareštavo du redaktorius, 
kurie buvo pradėję leisti nepri
klausomą laikraštį „Glasnost". 
Dimitri Eusner ir Anrei Šilkov 
buvo suimti požeminiame trau
kinyje ir nugabent i i 
artimiausią milicijos stotį. 

KALENDORIUS 
Spalio 6 d.: Brunonas, Fi-

delija. Guoda. Biuvydas. 
Spalio 7 d.: Augustas, Lau-

rencija. Butrimas. Eivenė. Mor
kus. Renatas. Justina. 

ORAS 

Saule teka 6:51. leidžiasi 6:26. 
Temperatūra dieną 51 1., 

naktį 40 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS | SVEIK VTA, 6515 So. Califomia Ave.. Chicago, IU. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ŠIRDIES ATAKOS 
REIKALAI 

Svieskimes ir tiesinkime savo 
gyvenimo liniją. Tik tada 
galėsime kiek atitolinti nuo 
savęs širdies ataką. 

Mediciniška tiesa 
Kiekvienas l ietuvis turi 

pirmiausia rūpintis apie svar
biausią dalyką — apie savo svei
katą. Dabartiniu metu pavojin
giausias mūsų sveikatos priešas 
yra sklerozė. Tai arterijų ne
šančių kraują į visą kūną pri-
skretimas. su visomis ne
geromis pasekmėmis. Kai ar
terijos priskrenta smegenyse, 
atsiranda vienos kūno pusės 
paralyžius. Kai arterijos pri
skrenta kojose, atsiranda skaus
mai blauzdose kiek paėjus; 
jie praeina kiek pasilsėjus. O 
kai arterijos priskrenta širdyje, 
sunyksta širdies raumuo, kas 
yra vadinama širdies ataka. Tai 
pavojingiausia sklerozės pasė
ka. Apie ją kiek nuodugniau čia 
prisiminkime. 

Mes visi turime nusiteikti 
sužinoti kiek galint daugiau 
apie širdies ataką ir tas žinias 
paverskime savo gyvenimo 
dalimi. Mums reikia keisti iki 
šiol varytą nesveiko gyvenimo 
vagą sveikesne, nors savo gyve
nimo keitimas ir nebūtų per 
daug prie širdies. Bet mes vis 
vien turime verstis į gerą pusę, 
jei mes tikrai nenorime susi
laukti nelaukiamos širdies ata
kos ir kitų blogų sklerozės pasė
kų. Apie tokį tvarkymąsi kiek
vienas pagalvokime, nes širdies 
atakos galima išvengti. Šiame 
reikale mums tikrai reikia 
atgimti iš naujo. 

Kas yra širdies ataka? 
Širdies ataka (heart attack1 

yra širdies raumens didesnės ar 
mažesnės dalies staigi mirtis. 
Taip atsitinka kai arterijomis 
kraujo pristatymas j širdies 
raumenį sumažta ar visai nu
trūksta. Toks kraujo, atseit, 
benzino į automobilio motorą te
kėjimo sumenkimas gaunasi 
priskretus-užsikimšus dėl skle 
rožes arterijai, kuria priteka 
kraujas į širdies raumenį. 

Toks sklerotinis arterijų pri-
skretimas formuojasi pamažu 
per metų metus, dar vis nieko 
blogo su širdimi nejaučiant. O 
kai daugiau minėta arterija ar 
kelios jų priskrenta ir kraujo 
kiek mažiau negu reikia į šir
dies raumenį patenka, dažniau
siai atsiranda skausmai krū
tinėje bei kakle ar rankose. 
Tokius skausmus, kilusius dėl 
to, kad širdis negauna pa
kankamai kraujo medicina va
dina krūtinės angina 'angina 
pectoris t/Tie krūtinėje skausmai 
gali atsirasti kiek daugiau pasi
tempus, laiptais ar į kalvelę 
palipus, ar ką nors sunkiau 
nešant, o taip pat ir jaudinantis 
dėl menkniekio, sakysim, dėl 
mylimo šunies ar tokios kates 
sušlapimo per lietų, ar kiek 
greičiau paėjus. Jie taip pat gali 
pasirodyti stipriau pilvą gausiu 
maistu prikimšus — kitaip 
sakant, riebiai, saldžiai ir gau
siai, dargi mažai kramtant pa 
valgius, o po to alumi bei 
degtine tokią maisto gausą at 
skiedus bei sunkėliau padirbus. 

Laikui slenkant, širdies arte
rijoje sklerozei-užsikimšimui 
didėjant, o reikiamai nesi-
tvarkant. vis laukiant-tikint. 
kad viskas savaime praeis, 
ypač kai paėmus nitroglicerino 
po liežuviu tie skausmai kuriam 

laikui pranyksta, prisiartina 
diena — dažniausiai rytas, net 
dar gulint lovoje — kada. taip 
sakan t . ant raidės , , i " 
uždedamas taškas: kada arte
rijos susiaurejimo-priskretimo 
vietoje sukreša kraujas ir tas 
krešulys staiga galutinai uždaro 
arterijos spindį. Tai yra širdies 
atakos pradžia. Atsimintina, 
kad šiuo atveju viena kasdie 
ninė aspirino tabletė gali sau
goti nuo tokio krešulio. 

Tas ga lu t inas ar ter i jos 
užsikimšimas yra staigus, nors 
tos arterijos spindžio susiau-
rėjimas-užsidarymas tesėsi 
metų metais, mums pamažu 
marinant širdį savu įvairiopai 
nesveiku gyvenimu. Čia ir 
prieiname prie tikro širdies 
atakos gydymo — jos išvengimo, 
panaikinant visus tokią ataką 
prišaukiančius negerumus. 

Kas darosi kai a te ina 
širdies a taka? 

Žmogus niekada neturėjęs šir
dies atakos visai nesiorientuo-
ja, kas su juomi darosi, kai ta 
tokia negerovė jo širdį aplanko. 
Jis tokios negerovės nelaukė, ja 
nesidomėjo, todėl ir visai nesi-
orientuoja naujoje padėtyje. 

Gavęs širdies ataką staiga 
paryčiu atbunda su skausmais 
krūtinėje, kartais vienoje ranko
je ar abejose bei kakle, visas 
šal tu praka i tu apsipylęs. 
Dažnai vemia ir tariasi skran
džiu sunegalavęs, nes nenori nė 
pagalvoti apie širdies ataką. Už 
tokią klaidą gali žmogus mir
timi užmokėti: už širdies ligos 
skrandžiui priskyrimą. 

O žmonės dažnai taip elgiasi. 
Susilaukus širdies atakos reikia 
kuo griečiausiai skambinti 911. 
pranešant, kad turi ..heart at
tack" ir pasakant adresą ir 
pavardę. Tokiu atveju reikia 
kuo greičiau vykti ligoninėn, 
nes sekundės yra svarbios: kuo 
ilgiau širdies raumuo negaus 
maisto — deguonies, tuo grei
čiau jis neatitaisomai sunyks. 
Kuo ilgėliau tokio gydymo 
nesulaukiame, tuo tikresnė mir
tis dėl širdies atakos. 

Šio krašto širdies ligų spe
cialistų draugija The American 
Heart Association apskaičiuoja. 
kad dėl širdies atakos 1984 m. 
čia mirė 541.000 žmonių. Iš jų 
350,000 mirė dar nespėję 
nuvykti ligoninėn. Tegul nė 
vienam lietuviui tai neatsi
tinka. Už tai visiems mums 
reikia gyventi saugojantis 
širdies atakos, o ją gavus, nė 
sekundės nedelsiant, reikia 
šaukti greitąją pagalbą ir vykti 
artimiausion ligoninėn, kad ir 
neturint ten savo daktaro. Toki 

J u r g i s Bajalis (kr.), A n t a n a s Kleiza ir Sofija Oželienė a t idžia i 
k lausos i kun. Juozo Juozevičiaus kilnių minčių. 
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ligonį ten tuojau ima tvarkyti 
atsakantis personalas. Savam 
daktarui jau namiškiai praneš 
— jis ligoninėn nuvyks. Jokiu 
būdu nešaukti jo į namus — nė
ra ko gaišti, laiko, kada mirtis 
sekundėmis artėja. Dabar 
apskaičiuojama, kad vidutiniai 
praeina trys valandos, kol 
žmogus šaukiasi mediciniškos 
pagalbos prasidėjus nusiskun
dimams. Šito visi lietuviai-
išvenkime: tučtuojau šaukime 
ugniagesius minėtu 911 tele
fono numeriu ir daug nekalbė
kime, o sakykime du žodžius: 
,.heart attack" ir po to pasaky
kime adresą ir pavardę. 

Kaip pats ligonis 
turi elgtis? 

Turint skausmus krūtinėje li
goniui nereikia judėti, kalbėti, 
jaudintis, o pusiau sėdint lovo
je, ramiai laukti ugniagesių. 
Namiškiams reikia neišsigąsti 
ir kitų negąsdinti, o ramiai 
daryti kas reikia. Nevilkti 
ligonio kitais rūbais, nejudinti. 
Dokumentus tegul kiti tvarko, 
ne ligonis. Sveikatos apdraudos 
dokumentus visada turėkime 
parankiai ir žinokime kur jie 
laikomi. 

Jei turima namuose deguo
nies — tuojau duodama kvėpuo
ti po kokius du, tris litrus. Už 
tai dabar kiekvienas pagyvenu
sysis tegul nusiperka iš vais
t inės deguonio (,,oxygen") 
bonką — jos pakaks penkiolikai 
minučių, kol atvyks ugniagesiai 
su deguonimi. Toks greitas 
deguoniu širdies aprūpinimas 
gali išgelbėti ligonį nuo mirties. 
Anksčiau ne, bet dabar pa
tariama duoti nitroglicerino 
tabletę po liežuviu, jei tokia 
turima. 

Žinoma, pasitaikys ir tokių 
širdies atakų, tokių didelių 
širdies raumens apgedimu. 
kada žmogus staiga kris 
negyvas, ar sėdėdamas bei mie
godamas apleis šį pasaulį. 
Jiems, aišku, jokia pagalba nėra 
galima. Tik apsauga nuo tokios 
atakos jiems buvo būtina. 

Kas darosi po širdies 
atakos? 

kraujo pristatymui į raumenį, 
kuris jo negavo dėl užblokuotos 
arterijos. Taip ir kraujotaka 
atstatoma širdies raumenyje. 
Panašiai dabar operacijos keliu 
yra atstatoma kraujotaka, įsiu
vant iš paciento kojos paimtas 
venas vietoje užakusių arterijų. 
Dabar susekta, kad tokių širdies 
kraujagyslių operacijų jau 
daroma per daug: 40% tų 
operacijų nereikėtų daryti, 
lygiai gerai pagerinant kai 
kurių pacientų širdyse kraujo
taką su vaistais, tvarkingu gy
venimu ir darbuojantis, mankš
tinantis. 

Po širdies atakos žmogus atsi
dūręs ligoninėn baiminasi, 
rūpinasi apie savo šeimą bei 
artimuosius. Tuo tarpu širdies 
ligų žinovai gydytojai su specia
liai parengtu personalu dirba jo 
padėties pagerinimui. 

Beveik kiekvienos šio krašto 
ligoninės ypatingos priežiūros 
kambaryje („intensive care 
unit") paguldytam širdies ataką 
gavusiajam duodama stiprių 
skausmą raminančių vaistų. 
Tik po dienos, kitos pacientas 
atsikvoši ir suvokia, kas su 
juomi darosi. Visoks mediciniš
kas, specialiai paruoštas per
sonalas stropiausiai juomi 
rūpinasi. 

Aparatai nuolat seka ligonio 
gyvybinius reiškinius: pulsą, 
alsavimą, elektrokardiogramą. 
Visas tų organų veikimas yra 
grafiškai atvaizduojamas ekra
ne. Nuolat budįs asmuo visa tai 
seka ir mažiausius nukrypimus 
nuo normos sužymi ir praneša 
gydytojui. Taip yra kontroliuo
jamos trys svarbiausios negero
vės: širdies apsilpimas — šokas, 
jos nepakankamas veikimas — 
pumpavimas ir širdies ritmo 
nereguliavimas — aritmia, kuri, 
nesutvarkyta, dažnai baigiasi 
mirtimi. 

2. Taip pat minėtas per
sonalas stengiasi nuraminti 
tiek pacientą, tiek jo artimuo
sius, gimines jų dideliame 
susijaudinime. Artimiesiems 
dvejopos priežastys kelia 
nerimą: 1. galima mirtis dėl šir
dies atakos ir 2. dėl turėsimo 
apriboto gyvenimo būdo. Daug 
kas širdies ataką turėjusiam ne-

Beveik tuojau po širdies bebus galima: kaip jis lėbavo. 
atakos, apmirusioji širdies 

sklerozę — tą riebalų nuosė
domis arterijų priskretimą, 
kuris priartina širdies ataką. 
Laimė, kad medicinos mokslas 
turi dabar gerą žinią: jau turima 
gausybė įrodymų, tvirtinančių, 
kad žmogus gali išvengti širdies 
atakos — pirmos, o taip pat an
tros ir net trečios. 

Išvada. Skaitome iš Floridos 
pranešimus, kad ten tas ir tas 
visai sveikas būdamas, nieko 
blogo nesijausdamas, staiga 
gavo širdies ataką ir tuojau 
mirė. Niekas taip nemiršta. Tai 
neteisingas tvirtinimas. Jei jis 
būtų reikiamai savo kraują 
išsityręs ir mediciniškai perkra-
tinėjęs savo sąžinę, jis būtų atra
dęs ne vieną širdies atakos 
prišaukėją. Sakysim, pakanka 
paveldėjimo, rūkymo ir užsisė
dėjimo, kad staiga mirtum nuo 
širdies smūgio. Daugiau apie tai 
kitą kartą. 

Pasiskaityti. Jane Kinder-
lehrer: ,,How to Feel Younger 
Longer". Emmaus, PA, Rodale 
Press. 

P A D Ė K A 
Už suruoštą mano 80-ties 

metų sukakties proga pami
nėjimą, nuoširdžiai dėkoju to 
renginio iniciatoriui LB St. Pe-
te r sburgo apylinkės pirmi
ninkui Algiui Dūdai, valdybai 
ir talkininkams. Sv. Kazimiero 
Misijos vadovui kun. Vytautui 
Zakarui už maldą. 

Už pasakytus prasmingus 
sveikinimus: VLIKO pirmi
ninkui dr. Kaziui Bobeliui, LB 
Floridos apygardos pirmininkui 
Adolfui Armaliui, žurnalistui, 
Lee Constitution laikraščio re
daktoriui Viliui Bražėnui, LRS 
tarybos nariui Vladui Žilinskui, 
PLB Seimo nariui Kazimierui 
Gimžauskui, LF atstovei Jani
nai Gerdvilienei, kaimynui 
Jonui Pupininkui, ALTS-gos St. 
Pe te r sburgo sk. vicepirmi
ninkui Juozui Zvyniui, LB 
apylinkės vicepirmininkui Sta
siui Juozapavičiui ir telegrama 
sveik inus iam dr. Henr iku i 
Lukaševičiui ir poniai. 

Taip pat dėkoju Ramutei Kri-
vienei už gėlių puokštę ant pa
grindinio stalo. Onutei Pupinin-
kienei už gėles stalų papuo
šimui, Antonei Kliorienei už 
gėles mano žmonai ir man ir vi
siems svečiams taip skaitlingai 
dalyvavusiems. Kad sulaukiau 
tokio gražaus amžiaus ypač gili 
padėka mano žmonai Vandai. 

Dėkingas, 
Antanas K. Gruzdys 

raumens dalis pradeda būti 
pakeičiama storu randu. Tas 
vyksmas užsitęsia apie šešias 
savaites. Laike to randėjimo 
kūnas gamina naujas arterijas 
širdies raumenyje. Jos tarnauja 

F l o r i d a (sk.) 
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Rez. 246-0067; arba 246-6581 
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persivalgę, persigėrė, persirūkė 
— žodžiu, tingėjo, apsileidęs 
buvo Dievui, sau ir žmogui — ar
timui tarnauti. 

„Kodėl man taip atsitiko?" 

Kiek atsigaivelinęs po širdies 
atakos žmogus ima galvoti: 
„Kodėl toji ataka man pasi
taikė, kad man net ir dabar 
patikėti sunku? Ką ir kur aš 
blogo — nesveiko padariau?"" 
Tai suprantami klausimai. Pat? 
svarbiausias tokio ligonio rūpės 
tis yra: ,.Ar aš atlaikysiu šią 
ataką?" Antras neramumas: 
,,Ar aš būsiu toks žmogus koks 
buvau?" Trečias vargas: „Kodėl 
man taip a ts i t iko?" Toks 
nerimastis maišosi galvoje širdi
ninkui jau dvi, tris dienas po 
širdies atakos. 

Galima išvengti širdies 
atakos 

Panašius klausimus statosi 
širdies ligų žinovai — kardiolo
gai nustatymui kas sukelia 
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vento ja i dar pr ideda 64 centus 
mokesčių. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe v.'daus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju i r ; namus 

Tai . RE-Nanea 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 Weet 59tt» Street 

Vai. pirm., antr.. ketv ir penkt. 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 

Treč ir sėst uždaryta 

Tel. o f iso ir buto: OLvmpic 2-415<> 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOMS IR CHIRURGAS 

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

išskvrus treč Sešt 12 iki4 vai popiet 

OR. L D. PETRE1KIS 
P A N T U GYDYTOĮA 
8104 S. Roberts Road 

I mvlia i vakarus nuo Mariem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai) 

OPTOMETR1STAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contatt ienses" 
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždarvta treč 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Speoalvbe — Chirurgiia 
2454 VVest 71 st Street 

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

3 iki 7 v v T ik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybė - Vidaus ir plaučiu ligos 

2«3« W. 71 i t St.. CMcaoo, M. 
Tet.: 438-0100 

11800 Soutfmeet Htgrmray 
PaMOS H#80nftS« M. ̂ V4v3 

112) 361-0220 13121 981-0222 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles. 
tilteliai plokšteles ir bendroii praktika 

2659 W. 59 St. Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ŽIBUTĖ 7APARACKAS 
DU. PAUL KNEPPER 

AKIL . LIGOS CHIRURGIJA 
166 rast Superior, Sui te 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. - 337-1285 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
M E D t C A l BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Of iso tel. RE 7-1168: 

Rezid. 385-4811 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURCI1A 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

NANCY S T R E I T M A T T E R , M . D . 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Stroot 
Tai. 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonio ofl*a pereme 

OR. S. LAI 
SPECIALYBĖ - VIDAUS L IGOS 

2454 VV. 71*t Street 
434-2123 

Pirm 2-7 Ant r ir 
ketv 9-12, Penkt 2-7 

Edmundas ViZinas, M.D., S.C 
Specialvbė — Vidaus IIRV gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

1 

JOHN P. VVAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

270O W. 43 St.. Tai. 827—3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai. pagal susitarimą pirm, 
Ketv. Ir penkt. nuo 3-7 v.v. 

. 



Sovietuose skelbiamas 

RIBOTAS „GLASNOST" 
Apie M. Gorbačiovo vykdomą 

„perestroiką" (pertvarkymą* ir 
paskelbtą „glasnost" (atvirumą) 
daug rašo visa sovietinė spauda, 
neišskiriant ir leidžiamos lie
tuvių kalba — ligi koktumo 
perpildytos skiltys. Vertinimai 
įvairūs — teigiami ir neigiami, 
o taip pat atsargūs. Tačiau 
niekas nemano, kad reformos 
per trumpą laiką atneš greitų 
teigiamų rezultatų. Taip D. Bri
tanijos premjerė M. Thatcher 
(pagal stažą, tik ne pagal savo 
amžių, seniausia premjerė 
Vakarų Europoje — 9 metai) 
pasikalbėjime vokiečių politikos 
žurnalui „Der Spiegei" (Nr. 39, 
1987.IX.21) reformas iš esmės 
vertina teigiamai. Tačiau ji 
netiki į greitą jų veikimą. Per 
9 valdymo metus jai pavykę iš
vesti D. Britaniją iš ekonominės 
krizės, bet ji netiki, kad per tiek 
laiko Sovietų Sąjunga nugalėtų 
savo sunkumus. O jie esą labai 
dideli ir glūdj pačioje komuniz
mo sistemoje. Per 70 metų nuo 
spalio revoliucijos Sovietų 
gyventojų gyvenimo standartas 
esąs žymiai mažesnis, kaip kapi
ta l is t inėse sistemoje gyve
nančių Vakarų kraštų piliečių. 
Žmonės ten verčiasi labai 
sunkiai. Be to, jie neturi Vaka
ruose nuo seniausių laikų puo
selėjamų asmens, religijos, žo
džio ir kitų žmogaus teisių bei 
laisvių. 

Sovietų ekonominei gerovei 
kilti labai trukdąs milžiniškas 
krašto apsiginklavimas, karinės 
išlaidos. Nors vykdoma „peres

troiką", bet Sovietų užsienio 
politika jau daugelį dešimt
mečiu nesikeičianti. Pagrin
dinis tikslas, kaip buvo taip ir 
ligi šios dienos liko, pasaulio 
užkariavimas. Tiesa, viešai 
skelbiama, kad Sovietų Sąjunga 
ruošiasi tik gynimosi karui, bet 
ši propaganda neturinti bet 
kokio realaus pagrindo. Aišku, 
kad sovietai ruošias i tik 
puolimui, nes nė viena Vakarų 
valstybė jų niekada neužpuls, 
ypač žinant, kas nutiko kraštus, 
— kurie puolė Rusiją ir įsmigo 
į jų šaltąją žiemą. Pati gamta 
gina Rusiją. Tai žino generolai, 
todėl niekas Sovietų užimti 
neįstengia. 

NAUJAS TAIKINYS - VEIKSNIAI 
Autoriteto ieškojimas ar jo žeminimas 

uždarbį pragerdavo, kentėjo 
žmonos ir vaikai. Dabar esą 
žymiai geriau, nors dar ne 
viskas, nes labai išplito naminės 
degtinės gamyba. Vienas iš Lie
tuvos atvykęs turistas pasako
jo, esą dvi lietuvės moterys pa
stačiusios du kryživc Kryžių 
kalne Jurgaičiuose (Šiaulių 
apskrity), kaip padėka M. Gor
bačiovui už blaivybės įvedimą... 

Ir spauda pasidarė atviresnė. 
Smerkiamos Stalino vykdytos 
žudynės, trėmimai. Deja. ir čia 
apgailestaujama, kad buvę 
žudomi seni komunistų veikėjai, 
sovietinės Rusijos kūrėjai, 
tačiau apie dešimtis milijonų 
kitų nužudytų ^nekomunistu^ 
neužsimenama. Vadinasi, Stali
nas žudė kc rtunistus — negerai 
darė, o kai naikino kito nusista
tymo žmones — jau gerai. 

Maskvoje leidžiamas „Ogo-
niok" žurnalas (1987 m. Nr. 26) 
paskelbė istorijos mokslų dak
taro V. Polikarpovo rašinį, kur 
duotos ištraukos iš bolševiko 
emigranto F. Roskolnikovo 
laiško, rašyto 1939 m. Stalinui. 
Čia jis kaltinamas už sunai
kinimą rusų mokslininkų, gene
rolų, diplomatų, raudonųjų 
komisarų ir kitų talentingų 
asmenų. V. Polikarpovas skel
bia (žinią pakartojo ir „Gimta
sis kraštas" 1987.IX.23), kad 
Stalinas pagal generolo ltn. A. 
Tadorskio apsKaičiavimus, 
sunaikino iš penkių maršalų 
tris, iš 5 I rango armijos vadų — 
3, iš 10 II rango vadų — visus, 
iš 57 korpuso vadų — 50, iš 196 
divizijos vadų — 154, iš 16 armi
jos komisarų — visus, iš 456 
pulkininkų — 401 ir t.t. Žinia, 
kad Sovietuose jau didelis „glas
nost". Bet reikia pažymėti, kad 
mes tokius ar panašius duo
menis keliais atvejais jau pa
skelbėme prieš daugelį metų. Ir 
dar daugiau — rašėme apie 
dešimtis milijonų Stalino (ir ne 
vien Stalino — Lenino ir vėles
nių vadų) nužudytus piliečius. 
Taigi reiktų, kad būtų pagal 
„g l a snos t " paskelbti ir 
duomenys apie lietuvių tautos 
naikinimą sovietiniu rusų 
okupacijos metu. 

M. Thatcher giria M. Gor
bačiovą, kad jis ėmė daiktus va
dinti jų tikraisiais vardais. Bet 
derybas atominio bei raketinio 
nusiginklavimo reikalu ji ver
tina kritiškai. Tad Anglija tu
rinti budėti. Ji džiaugiasi, kad 
JAV-bės vis dar domisi Europa 
ir laiko joje stambias karines pa
jėgas — 330,000 (šeimos narius 
bei vaikus įskaitant). Ir Angli
ja Vakaruose laikanti 60.000 
karių. Visa ši kariuomenė skir
ta ne Sovietų Sąjungos puo
limui. Juk dabartinė Vakarų 
Europa, lyginant ją su visa 
Sovietija, esanti tik nedidelis 
pusiasalis. Labai esą Vakarų 
kraštams pavojingi Sovietų kon-
vencionaliniai ginklai, ypač 
tankai . Neramina ir labai 
didelis rusų apsiginklavimas 
cheminėmis priemonėmis. Ir ka
rinių lėktuvų Sovietai turį dvi
gubai daugiau, kaip NATO pa
jėgos. Prieš 49,000 Sovietų 
tankų NATO galįs pastatyti tik 
18,000. Po Varšuvos pakto 
vėliava sutelkta 4 milijonai ka
rių, kai NATO teturįs 2.8 mili
jonus. Taigi Europa galėtų gin
tis tik raketiniais bei branduoli
niais ginklais. 

* 

Mums, žinoma, įdomu kaip 
„glasnost" reiškiasi okup. Lie
tuvoje. O reiškiniai čia žymūs, 
vertinimai įvairūs. Labiausia 
M. Gorbačiovas giriamas už 
blaivybės įvedimą. Lietuvos 
gyventojai per daug jau girtavo. 
Girtuokliavimas netgi jaunimo 
tarpe buvo didelė nelaimė. 
Didelė dalia darbininkų savo 

Vasaros karščiai ir atostogos 
kiek apramino mūsų visuomeni
nės ir kultūrinės veiklos eigą. 
Tačiau gyvenimo kasdienybė 
vis tiek mums veik kasdien 
iškelia naujas problemas, nelei
džia nei nurimti, nei nusi
raminti. O tos visos problemos 
labai dažnai sukelia naujus 
nesusipratimus, o kartais ir 
nesutarimus. 

Paskutiniu metu visa lietuviš
koji visuomenė jau t r ia i iš
gyvena kažkaip pagyvėjusią 
OSI veiklą. Ši įstaiga yra 
susilaukusi vienos ištisos tau
tinės grupės ir jų valstybės 
visokeriopą paramą. Ši grupė 
jaučiasi net turinti teisę ir pa
reigą nustatyti net ir popiežiaus 
veiklą ir kišasi į Vatikano vals
tybės politiką. 

OSI veikla yra skaudžiai 
palietusi ir eilę mūsųjų. Mus 
jaudina ne tiek buvusių nacių 
nusikaltėlių gaivališka me
džioklė, kiek mus visus skau
dina tos medžioklės priemonės 
ir šios šalies teisingumo organų 
teisminė eiga, kuri dažnu atve
ju neišlaiko net pačių mažiausių 
civilizuoto pasaulio teisingumo 
ir teisės reikalavimų. 

Pasigėrėtinos yra visų lie
tuvių organizacijų ir atskirų 
asmenų jungtinės pastangos 
bendromis jėgomis priešintis 
OSI įstaigos ir jos pareigūnų 
sauvalei ir taip pat jungtinėmis 
jėgomis pagelbėti „į bėdą papuo
lusiems" mūsų viengenčiams. 

Šiam tikslui yra jau sukurta 
net kelios „ad hoc" grupės. J ų 
veikloje dalyvauja ir jai va
dovauja lietuviai teisės žinovai 
(diplomuoti teisininkai) ir visuo
meninės veiklos pat\Tę veikėjai. 

Ko dar galima tikėtis iš M. 
Gorbačiovo? Gal religijos lais
vės? I šį klausimą teatsako 
Austrijos katalikų agentūra 
„Kathpress": „Gorbačiovo ,glas-
nost' politika nepaliečia reli
gijos, kuri ir toliau laikoma nei
giamu reiškiniu. Ypač stipriai 
smerkiamas partijos narių reli
gingumas... Pravedama atviru
mo politika neturi vesti prie 
didesnio pakantumo religijai, 
nes religija yra komunistinei 
ideologijai bei moralei svetima 
pasaulėžiūra". Po Gorbačiovo 
paskelbtų reformų, ka ip 
pranešė Vatikano radijas, dau
gelis tikėjosi didesnės toleran
cijos religijos atžvilgiu. Buvo 
netgi tikimasi pradėti dialogą 
su ateistine pasaulėžiūra. Pa
skutiniu metu Sovietų spaudoje 
vis dažniau girdimi raginimai 
sustiprinti ateistinę kovą su 
religine pasaulėžiūra, šias viltis 
dar labiau sužlugdo. 

Kuo gi dar reiškiasi ..glas
nost"? GK paskelbė iš „Ar-
gumenty i fakty" Nr. 23 ištrau
kos vertimą; „Nuimami pano, 
transparentai , kurie neturi 
konkretaus prasminio krūvio. 
Be to, agitaciniai ir vaizdiniai 
įrengimai nuimami nuo tiltų, 
viadukų, namų, karnizų ir 
balkonų, nuo ligoninių fasadų 
bei nuo kitų pastatų. Politiniai 
plakatai nekabinami parduo
tuvių vitrinose... Šiuo metu spe
cialistai kuria naujas masinės 
agitacijos meno formas". Bet 
apie pavergtų tautų laisvę 
nekalbama. O juk visos tautos 
jos trokšta. Tačiau „glasnost" 
vis dar yra ribotas. 

b . kv. 

JONAS DAUGĖLA 

Džiugu, kad į šią veiklą įsijungė 
ir mūsų jaunesniosios kartos lie
tuviai. Jie yra jau užaugę šioje 
šalyje, čia užbaigę mokslus. Be 
abejo, jie yra jau daug geriau 
susipažinę su šios šalies 
administracine santvarka ir 
turi daugiau asmeniškų ryšių 
su įtakingais šios šalies poli
tikos ir mokslo žmonėmis. 

Tik kiek stebina, kad ta pačia 
proga mūsų spaudoje pasipylė 
neatlaidūs ir nereikalingi puo
limai prieš mūsų veiksnius ir jų 
vadovus. Šios nuotaikos, be abe
jo, persimetė ir į plačiąją išeivių 
visuomenę ir susidarė bendras 
apsišaudymo taikinys — veiks
niai. Sekant šiuos visus kalti
nimus, kartais susidaro vaizdas, 
kad tie veiksniai ir tik jie yra 
kalti, kad daug kas nesidaro. 
kaip mes visi norėtume. Ir kad 
jų valia ir paslaugomis būtų 
įmanoma visus mums skau
džius klausimus pastatyti visai 
kitoje šviesoje. 

Didžiausia tragedija buvo, kai 
estas Linnas prievarta ir žiau
riomis priemonėmis buvo depor
tuotas į Sov. S-gą. O ten jau jo 
laukė iš anksto padarytas mir
ties sprendimas. Beliko tik jį, 
kaip ir ukrainiečiui Fedorenko. 
įvykdyti. 

Jau nesvarstant, ar Linnas 
buvo kaltas ar nekaltas, pats 
deportacijos faktas deponuoti į 
Estiją, kurios įjungimo į Sov. S-
gą nepripažįsta JAV vyriausy
bė, yra labai skaudus pažei
dimas žmogaus teisių, kurias 
savo piliečiams taip įsakmiai 
primena Amerikos valdžia šios 

Worcesterio Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas kun. A. Miciūnas 
rugsėjo 6 d. Maironio parke jam suruoštose išleistuvėse atsisveikina su 
Maironio parko vicepirm. A. Glodu. ilgamete vargonininke ir chorvede muz. 
O. Keršyte ir parapijos tarybos pirm. P. Moliu. 

Nuotr T. Meiluvienės 

šalies konstitucijos dviejų šimt
mečių gimtadienio proga. 

A. Razgaitienė labai aiškiai 
klausia: „Ar šią deportaciją 
buvo įmanoma sustabdyti?". Ir 
tuojau pati sau atsako: „tikriau
siai taip". O nesustabdėme, be 
kitų priežasčių, ir dėl to, kad 
„kitiems rūpėjo ir ateityje 
patekti į VVashingtono priėmi
mus ir foto sesijas" (Drg. bal. 
28). Skaudus kaltinimas. Bet ar 
teisingas? Kyla klausimas, 
jeigu jau tas skubotumas į foto 
sesijas ir daug nepadėjo šiam 
reikalui, tad vis dėlto tenka 
manyti, kad ir pakenkti ne
galėjo. 

Prasidėjus OSI veiklai, centri
nių organizacijų pasiūlymu 
buvo sudarytos „ad hoc" grupės. 
Visi pritarė jų veiklai. Kiek 
įmanoma, šią veiklą visokerio
pai remia. 

Jų reikšmę D. Kezienė ver
tina: „grupė žmonių, kurie ribo
jasi vienu specifiniu atveju, gali 
daugiau dėmesio bei laiko 
paskirti tam atvejui, išgaunant 
teigiamų rezul ta tų , negu 
organizacija, kuri turi daug 
visokių užsimojimų" (Drg. 124). 

Ilgesni laiką visų šių „ad hoc" 
grupių veikla nebuvo koor
dinuota ir tos visos grupės veikė 
atskirai — partizaniškai. Tad 
plačioji lietuvių visuomenė la
bai teigiamai įvertino Wa-
stiingtono pasitarimus, kuriuo
se buvo aptartas koordinuotos 
veiklos reikalingumas ir pa
darytos atitinkamos išvados. 
Tenka džiaugtis, kad koordina
torium buvo i š r inktas A. 
Mažeika, kuris yra parodęs la
bai daug kūrybinės energijos, 
išsamiai susipažinęs su visa šia 
problema, turi ryšius su kitų 
tautybių organizacijomis ir 
džiaugiasi išimtinai dideliu 
lietuviškosios visuomenės pasi
tikėjimu. Dabar belieka tik 
sudaryti ir bendrą vieningą ir 
vieną lėšų telkimo fondą. Visos 
aukos ir pajamos turėtų eiti į 
vieną kasa ir fondo vadovybės 
būti skirstomos pagal reikalą 
„ad hoc" grupėms ir atskiriems 
OSI persekiojimų paliestiems 
asmenims. Šiandien auko
tojams ir aukų rinkėjams sun
ku susigaudyti, kuriai grupei ar 
asmeniui yra labiau reikalinga 
parama. 

Tad kai jau yra sukurta plati 
šiam reikalui organizacija, 
neaišku, kodėl R. Razgaitienė 
mano. kad ,,su veiksnių 
apgalvota ir gerai išvystyta rim
ta parama grupėms, kaip A.DP. 

darbas pasidarytų lengvesnis" 
(Drg. 123). 

Gaila, kad R. Razgaitienė, nė 
kiti šių grupių veikėjai kon
krečiai nenusako, kokios tos 
„gerai išvystytos ir rimtos pa
ramos" iš veiksnių jie tikisi. Iš 
pasisakiusiųjų stiliaus atrodo, 
kad tos grupės ne tiek iš veiks
nių pasigenda medžiaginės pa
ramos, kiek veiksnių autoriteto 
panaudojimo. Tačiau gyvenimo 
eiga ir daugelis pavyzdžių pa
rodė, kad veiksnių ir vadovų 
autoritetas, santykiaujant su 
šios šalies valdžios įstaigomis, 
nėra nė kiek didesnis už kitų or
ganizacijų ar net a tski rų 
asmenų balsą. Dažniausiai 
reikalą lemia asmeniški ryšiai 
ir asmeniškos pažintys. 

Tad ir tenka nustebti, kodėl į 
šį reikalą nebandoma labiau 
įtraukti lietuviški respublikonų 
ir demokratų klubai ir jų viso
kios lygos. Rinkimų metu šios 
organizacijos savaime sueina j 
asmeniškus kontaktus su 
kandidatais, kurių kai kurie 
vėliau patenka į valdžią ir uži
ma atsakingas vietas. Tad 
rinkimų metu užmegzti ryšiai ir 
asmeniškos pažintys bei pasitar-
navimai galėtų būti kaip tik pa
naudoti ginant l ietuviškus 
reikalus. 

Berods lietuvių respublikonų 
lyga yra oficialiai užregistruo
ta respublikonų organizacijoje ir 
turi atitinkamą balsą. Tad šio 
balso panaudojimas pas respub
likonų partijos žymesniuosius 
politikus tikrai galėtu būti labai 
naudingas mūsų lietuviškie
siems reikalams. 

Labai dažnai mūsų spaudoje 
tenka užtikti priekaištų mūsų 
veiksniams dėl jų veikėjų kelio
nių išlaidų. Būtų tikrai labai 
netikslu ir neteisinga reika
lauti, kad mūsų organizacijų 
veikėjai ir vadovai ne tik auko
tų bendram reikalui savo laiką, 
bet dar ir kelionės išlaidas iš 
savo kišenės apmokėtų. Tad. 
galbūt tektų daugiau svarstyti, 
ar visos tos kelionės yra būtinos 
ir ar į jas būtinai turi leistis 
didelės delegacijos. O kartais 
gal galima sudaryti sąlygas kai 
kurių kelionių išlaidų visai iš
vengti. 

„Ps. Liet. 1986 — 1 skaitome: 
„Bendram naudojimui iš kaden
ciją baigusios valdybos naujoji 
tegavo tik porą tūkstančių dol. 
Tai apytikriai teužtenka tik 
vienam posėdžiui sušaukti". 
Tad, jeigu jau vienam valdybos 
posėdžiui sušaukti net poros 
tūks tanč ių neužtenka, tai 
lengvai galima apskaičiuoti, 
kiek mūsų suaukotų pinigėlių 
išeina per visą kadenciją vien 
tik posėdžiams sušaukti. 

Ir savaime kyla klausimas, 

argi jau tikrai „tiek daug pajė
gių ir sunkų darbą norinčių 
dirbti žmonių vienoje vietoje su
rasti jau nebegalima" ir buvo 
būtina, kad „valdyba pasidarė 
išsklaidyta net po penkias JAV 
vietoves" (Ibd). — nuo Califor-
nijos iki Floridos. 

Paskutiniu metu jau labai 
madingas priekaištas mūsų 
veiksniams pasidarė foto sesijos 
su prezidentu ar kitais aukštais 
valdžios pareigūnais. Nėra jau 
taip nuostabu, kad panašius 
priekaištus darome eiliniai tau
tiečiai ir dažnai susėdę prie baro 
paragauti šalto ..Budvveiser". 
Bet labai nejauku, kai tuos 
mūsų juokus kartoja mūsų 
žinomi žurnalistai ir visuome
nininkai vedamuosiuose. 

Atrodo lyg kažkokia gėda ar 
net ir nuodėmė yra lietuvių 
visuomenės veikėjams padaryti 
nuotrauką su JAV prezidentu ir 
dar ją paskelbti lietuviškoje 
spaudoje. Juk jeigu prezidentas 
padarė nuotrauką su mūsų 
veiksnių atstovais, tai reiškia jis 
juos priėmė. O jeigu jau priėmė, 
tai ir kalbėjosi. Ir, žinoma, ne 
apie oro atmainas ar naujausius 
teatro pastatymus kalbėjo. 

Jeigu Baltuosiuose rūmuose 
ar jų sode padarytos su pre
zidentu nuotraukos kuriuo nors 
būdu patektų į pavergtą Lie
tuvą, be abejo, mūsų viengen
čiai ten jomis didžiuotųsi. J ie 
džiaugtųsi, kad bolševikų propa
gandos žmogžudžiais iškone
veikti išeiviai gali prieiti prie 
prezidento ir jis net nevengia su 
jais viešai pasirodyti. Be abejo, 
tai sustiprintų pasitikėjimą 
mūsų veikla. Tad kodėl mes 
patys turime iš savęs tyčiotis ir 
menkinti mūsų šalies pre
zidento pasitikėjimą mumis. 

Galbūt šiuo metu jau kai kam 
ir būtų maloniau ir garbingiau 
spaudos puslapiuose matyti 
mūsų kai kurių išeivių nuotrau
kas prie apvalaus stalo šneku
čiuojantis ir vaišinantis su pa
vergtos Lietuvos komunistų 
kompartijos pareigūnais.... 

Tad gal jau pats laikas būtų 
kiek apstabdyti šūvius į šį naują 
taikinį — mūsų veiksnius ir 
visas patrankas nusukti kita 
kryptimi. Nuolatinis apšau
dymas savųjų apkasų tikrai ne
pasitarnauja bendrajam lietu
viškam reikalui. 

AUGA GAMYBA 

Chicagoje ir artimose apy
linkėse rugsėjo mėnesį gamyba 
pasiekė aukščiausią laipsnį — 
tiek padidėjo pareikalavimas. 
Apie šį ekonominį Chicagos sri
ties augimą skelbia Chicagos 
srities pirkimų vadovybė. 

ORIENTAS 
TUVIŠKOMIS 
AKIMIS 

nrir 

RIMVYDAS SIDRYS 

Padavėjos sunešė vieną po kito aštuonis valgius, 
ir atrodo, kad mes juos suvalgėm greičiau negu kinie-
tiškas etiketas reikalavo, nes, kai sugrįžom prie auto
buso, radom jį užrakintą. Mūsų šoferis dar tebovalgė 
savo pietus kažkur kitam restorane. Apie pusvalandį 
mes turėjom progą stebėti Kinijos gyvenimą eiiinėj 
Kantono gatvėj. 

Gatvės namai buvo pilki, mediniai, dviaukščiai, 
mažai skirtingi nuo Manilos ar Bangkoko namu. Nesi
baigiančia srove važiavo dviratininkai, pasirodo ant 
dviračio galima visą šeimą vežtis — vaikutis krepšy 
ant bagažniko, žmona prieky ant skersinio, taip kaip 
mes Lietuvoj mergaites vežiodavom. Čia pat ant kam
po buvo dviračių taisymo dirbtuvėlė, iš esmės tik pašiū
rė be sienų, kur po stogeliu juoda pižama apsivilkęs 
kinietis tiesino iškreiptą dviračio ratą. Šalia srnyva 
kinietė šaligatvy ant mažo staliuko pardavinėjo 
obuolius, arbūzus ir kitus niekad nematytus vaikius. 

Mes žiūrėjom į slenkančius orientališkus veidus. 
Jie su dar didesniu susidomėjimu, žiūrėjo j mu< Dar 
taip neseniai gi mes buvom „pasiutę kapitalizmo 
šunys", dabar staiga pasidarėm mieli svečiai Ar per 
ateinančias dienas sugebėsi m įsiskverbti j jų gyvenimą. 

— kilo mintis, — ar kiniečiai tik pasiliks pro šalį 
slenkanti orientaiiškų veidų eilė? Tačiau šią pirmą 
dieną Kinijoj orientališki veidai gatvėj mums dar buvo 
įdomi paslaptis ir taip norėjosi bežiūrint į juos ati
dengti tos paslapties prasmę. 

Kai atsirado gerai papietavęs mūsų šoferis ir mes 
sulipom į autobusą, vadovė pasidžiaugė, kaip mums 
gerai pavyko Mes važiuojam žiūrėt muziejaus, kuris 
buvo atidarytas tik prieš savaitę, ir mūsų grupė yra 
viena iš pirmųjų lankytojų. Muziejus prieš tai buvo 
uždarytas, nes „kultūrinės revoliucijos" metu jis buvo 
beveik visai sunaikintas ir užtruko keleri metai, kol 
buvo atstatytas. Muziejus buvo tikrai įdomus — pir
masis supažindinimas su Kinijos praeitim. Tai buvo 
senų laikų turtuolio rūmai turbūt todėl ir užsitraukė 
..kultūrininkų" rūstybę. Du žiaurios išvaizdos liūtai 
saugojo vartus. Praėjus juos buvo kiemas, už jo antras 
kiemas ir dar trečias kiemas. Visi kiemai buvo iš visu 
pusių apsupti paviljonais, kambariais, koridoriais. Toks 
jau buvo kinietišku rūmų stilius. Tolimesnėj kelionėj 
įu mes matėm ir daugiau. 

Šitie rūmai buvo ypatingi. Ant jų sienų nebuvo 
lygios vietos, tamsus medis buvo išpjaustytas tūkstan 
čiais figūrų, stogo briaunos buvo besirangančių slibinu 
paradas. Eksponatai, daugiausiai įmantriai išpjaustyti 
haldai. mitologinės statulos, harmoningai susiliejo su 
pastatu i vienalyte visumą. Tik vienam rūmų kampe 
harmoija buvo sutrikdyta. Ten buvo įrengta dirbtuvė. 
kurioie jauni kiniečiai dar tebetęsė restauracios dar
bus. Ji buvo pilna visokio dydžio statulų ir bareljefu. 
Ir tikrai, geriau įsižiūrėjus, buvo matyti, kad ten trūks 
ta slibino galvos, kitur bareljefas nudaužytas. Nuosta
bu, kaip vieno tirono pakvaišęs protas galėjo savo tau
tai tiek žalos padaryti. 1966 metais Mao nusprendė, 
kad jo paties vadovautas ir kurtas Kinijos komuniz

mas buvo nepakankamai komunistiškas ir kad reikia 
iš naujo kelti revoliuciją. Na ir sukėlė revoliuciją, 
paleido siautėti po visą Kiniją „Raudonuosius sargy
binius", kurie išžudė daugumą inteligentų, profesorių, 
fabrikų vadovų ir naikino visus kultūrinius paminklus, 
kad kraštas liktų tyrai komunistiškas. 

Revoliucija tęsėsi beveik dešimt metų ir baigėsi tuo, 
kad pačiu „Raudonųjų sargybinių" grupės ėmė vieni 
su kitais kovoti, norėdami įrodyti, kurios grupės ideolo
gija tyresnė. Kilo tikras civilinis karas, į kurį buvo 
įvelti milijonai. 

Per visą kelionę vadovai be susijaudinimo 
paminėdavo Pasaulinį karą, Čang-Kai-Šeko laikus, bet 
kai paminėdavo kultūrinę revoliuciją, matydavosi, kaip 
jie viduje sudrebėdavo. 

Tą popietę mes dar aplankėm vieną pagodą ir Sun-
JatSen rūmus. Pagoda buvo labai graži, restauruota, 
daug spalvingesnė negu tos pagodos, kurias matėm iš 
tolo plaukdami laivu. Kieme stovėjo altorėlis, prieš jį 
į smėlio vazą buvo prikišta daugybė smilkalų 
pagaliukų, nuo kurių kilo debesėlis mėlynų dūmų. 
Maišėsi pora budistų vienuolių oranžinėm sutanom. 
Kai paklausėm vadovės, kiek Kantone yra tokių šven
tyklų, ji tik atsakė, kad daugumas jų buvo sunaikinta 
per kultūrinę revoliuciją. 

Vakare mes atsiradom „Baltojo Debesio" viešbu
tyje. Tada dar nežinojom, kad tai buvo pats moder
niškiausias viešbutis iš visų, kuriuos turėjom per savo 
kelionę. Jis buvo dangoraižio tipo. 33 aukštų, — pats 
aukščiausias visoj Kinijoj. Turėjo jis įprastinius pato
gumus, tačiau vis tiek jausmas buvo lyg gyveni cemen
to dėžėj. Trūko jaukumo, kurį palikom Regai Meridien 
viešbuty Hong Konge. 

(Bus daugiau) 
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ŠAUKIAMA POLITINĖ 
KONFERENCIJA 
WASHINGTONE 

Praėjus 13 metų nuo platesnio 
masto pasi tar imo pavergtą Lie
tuvą bei išeiviją liečiančiais 
k laus imais ir ryškėjant Sov. 
Sąjungos naujiems vidiniams 
posl inkiams ir t a rp tau t inėms 
ginklų kontrolės pastangoms, 
pribrendo la ikas iš esmės pa
žvelgti j esamą padėtį ir pasi
t a r t i L i e t u v o s l a i s v i n i m o 
veiklos re ikala is . Tuo tikslu 
1987 m. spalio 23-25 dienomis 
VVashingtono priemiestyje esan
č iose S h e r a t o n N a t i o n a l 
v i e š b u č i o p a t a l p o s e y r a 
šaukiama politine konferencija. 
Konferencijos organizatoriai yra 
Pasau l io Lie tuvių Bendruo
menė. Pasaul i Lietuvių Jauni
mo sąjunga. Kanados ir JAV-įų 
Lietuvių Bendruomenės. Konfe
renci jo je d a l y v a u t i y r a 
kviečiami Lietuvos diplomatinė 
t a rnyba , visi Lietuvos laisvi
n imo veiksniai . Vliką sudaran
čių partijų bei sąjūdžių atstovai, 
k raš tų LB-nių ats tovai , kraštų 
J a u n i m o są jungų a t s tova i , 
Vliko Lietuvoje kūrėjai, Lie
tuvos laikinosios vyriausybės 
nar ia i , politinėje veikloje daly
vaujančių organizacijų atstovai, 
ad hoc pagrindu organizuotų 
lietuvių politinių vienetų atsto
vai , spaudos ir informacijos tar
nybų atstovai, o ta ip pat ir kiek
vienas politinės sr i t ies veikloje 
aktyvia i besireiškiąs lietuvis. 

Konferencijoje pranešimus pa
teikti yra pakviesti amerikiečių 
ir l ietuvių polit inės srities aka
demikai bei visuomenininkai . 
Pagr ind inėmis konferencijoje 
sva r s ty t i nomis t emomis pa
r ink ta ligšiolinės Lietuvos lais
vinimo veiklos peržiūra, ryšių 
su pavergta t a u t a k laus imas ir 
tar iamų nacių karo nusikaltėlių 
paieškos analizė bei gairių atei
ties veiklai nustatymas. Smulki 
konferencijos darbotvarkė bus 
skelbiama a tsk i ra i . Konferen
cijos garbės svečias ir vienas iš 

svarbiųjų pranešėjų bus prieš 
keletą savaičių Lietuvą palikęs 
rezistentas ir politinis kalinys 
prof. Vytau tas Skuodis. 

Spalio 23 d. popietę konfe
rencijos dalyviai yra pakviesti 
atvykti \ Baltuosius rūmus kur 
JAV-ių pa re igūna i pa te iks 
i n f o r m a c i n i u s p r a n e š i m u s 
mums rūpimoms temoms. Šios 
programos dalies nustatymu 
rūpinasi spec. prezidento pata
rėjas visuomeniniams reika
lams Linas Kojelis. 

Konferencijos techniniu orga
nizavimu rūpinasi JAV LB 
krašto valdyba. Jai talkina VVa
shingtono LB apylinkės valdyba 
vadovaujama pulk. Donato Sku
čo. Spalio 23 d., penktadienio, 
vakarą y r a ruošiamas priėmi
mas, kurio metu konferencijos 
dalyviai t u rė s progą susipažin
ti su VVashingtono JAV 
Kongreso ir media įstaigose 
d i r b a n č i a i s l ie tuviais . Šeš
t ad i en į , spal io 24 d., bus 
i šk i lminga vakarienė, daly
vaujant VVashingtono lietuvių 
visuomenei. 

Konferencijos dalyvių re
gistraciją vykdo PLB valdybos 
būst inė . 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636, telef: 
312-778-2200. Pa tek imui į 
Bal tuosius rūmus yra būtina 
panaudot i oficialų vardą ir pa
vardę, tikslią gimimo datą ir 
socialinio draudimo numerį. 
Viešbučio rezervacijos gau
namos ra šan t tiesiog Sheraton 
National viešbučiui 'Columbia 
Pike & VVashington Blvd., Ar-
lington, VA 22204) arba skam
binant telefonu 800-468-9090. 
Užsakant viešbučio kambarį 
paminėt i , kad būsite lietuvių 
konferencijos dalyvis. Viešbučio 
rezervacijas prašome padaryti 
kuo anksčiau. Konferencija pra
sidės spalio 23 d., penktadienį, 
10:30 vai. ryto ir baigsis spalio 
25 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 

CLASSIFIED GUIDE 

KANTATA „KRYŽIŲ IR 
RŪPINTOJĖLIŲ LIETUVA" 

Gavęs kan ta to s ,,Kryžių ir 
Rūpintojėlių L ie tuva" leidinį ir 
premjeros kase tę , dr. Eugene 
Sterl ing, Cu l tu ra l ir Technical 
Arts depar tamento vedėjas Mis-
sion College universiteto Santa 
Clara mieste, Cal. , atsiuntė 
kan ta tos įvert inimą. 

K a n t a t a (muzika Aleksandro 
Stankevičiaus ir žodžiai lietuvių 
k a i b a H e n r i k o Nagiot yra 
emociškai gi lus vientisas ir 
au ten t i škas kū r inys — meilės 
giesmė Lietuvai . Juo yra iš
r e i k š t a s pas id idž i av imas ir 
kv ie t imas k i t i ems gerbti ir 
mylėti savo šalį. senolių kultūrą 
ir savo dvasines ištakas. Kanta
tos muzikinis s t i l ius yra tradi
cinis ir papras tas , tačiau labai 
paveikus ir efektingai perduoda 
lietuvių t au t in į ir religinį pali
kimą. Tas stilius yra tiesioginis, 
nuoširdus ir kan ta tos žodžiai ir 
melodijos mus jau t r ia i paliečia 
bei pakil iai nute ik ia . Nuo pra
dinio kreipimosi į iš šimtmečio 
miglų atėjusią savo gentį iki 
paskut in io jo Lietuvos prisi
kėlimo (simboliškai sujungto su 
Kr i s t aus prisikėlimu) himno 
Kanta ta yra jaudinančiai sukre
čianti , nuoširdi duoklė ir testa
m e n t a s s a v a j a i t ėvyne i ir 
Dievui. 

K a n t a t o s premjeros metu 
Montrealyje Kanadoje įrašytoji 
garsinė juostelė yra ištisai geros 
kokybės. Solistai — sopranas 
Gina Čapkausk ienė , mezzoso-
pranas Slavą Žiemelyte, bari
tonas A n t a n a s Keblys ir bosas 
Vaclovas Ver ikai t i s — be išim
t i e s s u t e i k ė t u r t i n g u m o ir 
in tensyvumo savo partijoms ir 

A. a. prof. Antano Maceinos minėjime rugsėjo 20 d. Jaunimo centre. Iš kairės: dr. A. Darnusis, 
J. Balskus, Lietuvos gen. konsulas V. Kleiza, dr. J. Račkauskas, R. Račkauskienė, V. Sinkus ir kt. 

Nuotr. Rūtos Musonytės 

PAGERBTI PROKURORAS ANTON R. VALUKAS 
IR TEISĖJAS ANTON J. VALUKAS 

H E L P V V A N T E D 

PAIEŠKOMA SUAUGUSI MOTERIS 
Prižiūrėti naujagimi ir atlikti lengvą namų 
ruošos darbą — gyventi vietoje (Burr 
Ridge): 5 d (pirm -penkt): kamb . pragyve
nimas ir atlyginimas; turi šiek tiek kalbėti 
angliškai. Del mform skambinti dienomis 
tel 666-1800, ext 242 ir prašyti Pat. 

FACTOPV 
MAITENANCE 

MECHANIC 
••FLUENT ENGUSH REOUIRED" 

Our *ell establ.shed rapidly growmg Ch.cago 
company has a staole opportunity tor a 
Maitenance Mechanic We are seekmg an n-
diviOual with several years expeoence trouble-
shootmg electncal & mechanical manufactunng 
equipment. deally puncn press and ihreading 
macninery Buildtng maintenance knowledge and 
exper'ence necessary Candidate mušt speak. 
read & wnte fluent Enghsn This position otfe^s 
outstanding compensation and cenefits Over-

w,ie • available Caii our recuiter at 
738-6&«3 

eoe 

visi kan ta ta i . Ypačiai efek
tingai at l iko G. Čapkauskienė 
savo solo „Motinos raudą", 
labai patraukliai supintame 
choro ir solistės bendravime. 
Taip pa t pažymėtini A. Kebiio 
du išskirti solo: Kristaus žodžio 
su laukus ir Raudotinėje. Dai
nuodamas ir rečituodamas (ypač 
Raudotinėje. kur girdimos šiuo
laikinės užuominos apie kalė
j imų vienutes ir Sibiro kapiny
nus) Keblys. turįs skambų ir 
tikrą baritono balsą, perdavė šio 
muzikos kūrinio esmę su giliu 
įsijautimu ir nuoširdumu. Jo 
atl ikimas buvo giliai išgyventas 
ir įtikinantis. Būtų buvę pagei
daut ina , kad jis būtų atlikęs ir 
gaidose įrašytą duetą su S. 
Žiemelyte „Kris taus žodžio 
su l aukus" pabaigoje. 

Nežinia kodėl, ta partija buvo 
at l ik ta kelių čelo instrumentų. 
Ir orkestras, ir choras pagirtini 
už puikų kantatos atlikimą. 
Ypač choras, visai pagrįs
tai iššaukęs gausios auditorijos 
entuziastingo pritarimo, dai
navo preciziškai, aiškiai, tur
tingais ir sodriais balsais, kurie 
ta ip efektingai nuskambėjo 
baigminėje Krikšto Giesmės 
dalyje. Tačiau choras buvo 
lygiai efektingas ir kantatos 
ba igmin iame chorale Prisi
kėlimo Himne, kuris šio ver
tintojo nuomone galėjo būti 
kompozitoriaus kiek pratęstas, 
kad t uo būdu įgautų stipresnį 
kanta tos baigmės pabrėžimą ir 
iškėlimą. 

Ši Kanta ta yra kūrinys, turįs 
i š š a u k t i t e ig iamą emocinį 
atlienimfl: natriotini ir relipini 

Balzeko Lietuvių kul tūros 
muziejus turės savo 18 metinį 
pranašumo atžymėjimo banke
tą spalio 18 d., sekmadienį, 6 
v.v. Gintaro salėje, 6500 S. 
Pulaski Rd. 

Muziejaus pranašumo atžy-
mėjimai yra duodami įžymie
siems asmenims, kur ie daug 
pasidarbavo ir dar vis tęsia savo 
darbą žmonijos gerovei. Per iš
tisus metus muziejaus vadovy
bės par inktas komitetas inten
syviai tyrinėja, ieškodamas kan
didatų, kurie yra ne tik va
dovaujančiose pozicijose savo 
pasirinktame lauke, bet taip pat 
rodo didelį susidomėjimą menu 
ir humanitar iniais mokslais. 

Praeityje pagerbtieji buvo 
Simas Kudirka. Lietuvos gen. 
konsule Juzė Daužvardienė, 
Stasys Lozoraitis, Stanley P . 
Balzekas , F a u s t a s S t ro l i a , 
Valdas Adamkus , prel . dr . 
Juozas Prunskis ir sol. Algirdas 
Brazis. 

Šia is metais muziejaus va
dovybė laiko sau privilegijuo
ta garbe už suteiktą progą pa
gerbti ne vieną, bet dvejetą 
asmenų išskirtinai atsižymėju
sias asmenybes: Anton R. Valu-
ką, Jungtinių Amerikos Valsty
bių prokurorą ir jo tėvą Anton 
J. Valuką, teisėją. 

Prokuroro A. Valuko pastan
gomis 43 skirtingos programos 
buvo į k u r t o s Fordo fondo 
aprūpinti Gynėjo pa tarnavimu 
neturtinguosius. Taip pat jo 
atsakomybė nuopelnai , k a d 
daugelis asmenų, kur ie buvo 
nusikaltę civilinėms teisėms, 
t a r ša i , paskolų apgavimais , 
vartotojo teisėmis ir aukščiau
sių federalinių bei valstijos pa
reigūnų paperkamumas bei ko
rupci joms buvo p a t r a u k t i 
teisman ir nubaust i . J is skaitė 
paska i tas i r dėstė daugely 
Amerikos teisių seminaruose. 
Prokuroras A. Valukas y ra 
į trauktas knygoje „The Best 
Lavvyers in America", o t a rp 
gausių žymenų, jo gautų, y ra 
„Department of Justice Special 
Commendation Avvard for Effec-
t ive Prosecution" ir „Citizen of 
t h e Year Avvard" iš „Constitu-
t ional Rights Foundation". 

Teisėjas A. Valukas taip pat 
y ra nuolatinis paskaitininkas ir 
įvairių komitetų narys: Chicago 
Bar Association. John Marshall 

Ta i pavyko abiem atvejais: pro
g i n i u ir u n i v e r s a l i u . Šis 
kūrinys, tikiu, paveiks visus lie
tuvius, kuriems jis yra pirmoje 
eilėje sukurtas , bet taip pa t ir 
kiekvieną, kuris tu rės progą jį 
išklausyti ir pasigėrėti jo vi
siems art imu, universaliu ir šil
t a i žmogišku grožiu bei 
skambesiu. 

teisių mokykloje ir National 
Judicial kolegijoje Reno, Ne 
vada. J is reiškiasi labai akty
viai visuomeninėje veikloje savo 
gyvenamoje vietovėje: Palatine 
Police Pension Board, Cook 
County Juvenile Cour t Vo-
lunteer Program ir Palat ine 

L ib ra ry Board . Šių m e t ų 
a t žymė j imo b a n k e t a s b u s 
vienas žymiausių bet kada pra
vestų ir visi yra kviečiami daly
vauti. Visas pelnas iš to ren
ginio bus panaudotas naujojo 
muziejaus pastato paskolų išlai
doms sumažinti . 

LENOER 

• MAFOJETTE 
NATIONAL BANK 

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

MEMBERFDIC • MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM 

Lietuvos krikščionybės jubiliejaus 
da rbams remti aukojo (nuo 1987.IV.1 ligi 1987.IX.1) 

(Pabaigai 
Po $5.00: Petras ir Paulė Balčiū

nai, Hot Springs, AR: Margaret 
Blozawich. Sun City, AZ; S. W. 
Brusik, Hot Springs, AR; Petras ir 
Ona Dambrauskai, Hot Springs, 
AR; K. Damijonaitis, Deerfield 
Beach, FL; Barbara Dapkus, Hot 
Springs. AR; Juozas G. Duoba. Sun 
City, AZ; Mary Gallagher, Sun Ci
ty, AZ; J. Grigas, CosCob, Ct (iš 
viso $15.00); Lucija Gudelis, Hot 
Springs. AR; A. Ingaunis, Hot 
Springs, AR; Bob Jonas, Sun City, 
AZ; J. Levulis, Watertown, N.Y.; 
M. Mankus, Chicago. IL; Ona 
Merkis, S. Boston, MA; Sofija 
Rūkštelienė. Sun City, AZ: Vytas 
ir Juzė Sinkai. Sun City, AZ; Juo
zas Stonkus. Hot Springs. AR; 
Adolfas ir Rirutė Stuokai, Sun Ci
ty, AZ 

Parapijų aukos 
(nuo 1987.IV.1. ligi 1987.1X1.) 

$3.355.00: Sv. Kazimiero para
pija. Los Angeles, CA. 

$1,510.00: St. Casimir's Church, 
Worcester, MA. 
$1,090.00: Nativity B.V.M. 
Church. Chicago. IL. 

$710.00: Liet. katalikų misija, 
Hot Springs. AR. 

$677.00: St Peteris Lithuanian 
Church, So. Boston, MA. 

$600.00 <is viso $3,600.00) St. 
Casimir's Church, Sioux City, 
Iowa. 
$500.00: St. Ann's Church, Beverly 
Shores,IN. 

$430.00: St Casimir's Church, 
Gary, IN. 

1EAL ESTATE 

BįjNŽš KOMPIUTERIŲ 
pagalba gal'te PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nerr.okamai Įkainuojame jūsų nuosa

vybe, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

PART TIME 
VVEEKENDS 
& HOLIDAYS 

PERFECT FOR 
COLLEGE STUDENTS 

Work 12 hrs. Sat.. Sun. & holidays 
with additional hrs. available 
COMPUTER-PRINTER 

OPERATOR 
Some stock work required. 

iood salary. 
Located south of Locp. 

CALL LINDA: 431-6130 
MON. - FRI. 9 to 3:30 

42 Ir Campbell — 2 aukštų mūr pastatas: 
viskas modernu, 2Vį auto mūr garažas; 
įkurta TAVERNA 1-mam aukšte su 3 
kamb butu; 5 kamb.. 2 prausyklų butas 
2-ram aukšte. Puikios pajamos — jsikraus-
tymo stovyje. 

(312) 650-1072 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
;*= —f—- . '-—r=* 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

V.T . ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. ' 
Vytautas Taras 

$400.00: St. Anthony Lithuanian 
Church, Detroit, MI. 

$380.00: Immaculate Conception 
Church. Chicago, IL. 

$367.00: Lietuvių katalikų misi
ja, Daytona Beach. FL. 

$300.00 (iš viso $700.00): St. 
Casimir's Church. Paterson, N.J. 

$300.00: Lietuvių katalikų misi 
ja. Sun City, AZ. 

$225.00: St. Casimir's Church, 
Brockton, MA. 

$175.00: Sacred Heart Church, 
New Philadelphia, PA. 

$175.00: St. Andrew's Church, 
Philadelphia, PA. 

$112.00 f iš viso $247.00): Im
maculate Conception Lithuanian 
Church E. St. Louis. IL. 

$100.00: Sacred Heart of Jesus 
Church, Forest City. PA. 

$96.00: St. George's Church. 
Cleveland, OH. 

Labai dėkojame visiems, kurie 
aukojo ir kurie dar rengiasi savo 
auka prisidėti prie Lietuvos 
Krikščionybės jubiliejaus darbų, 
teikiančių ypatinga progą Lietuvai 
padėti. Čekius prašome rašyti 
Lithuanian Christianity Jubi lee 
vardu ir siųsti: Br. Polikaitis, 7218 
So. Fairfield Ave., Chicago, IL 
J0629. Aukos nurašomos nuo 
mokesčiu. 

J o n a s Kaval iūnas , 
1 Vykdomojo komiteto 

pirmininkas 

Kun. Viktoras Dabušis , 
lėšų telkimo vadovas 

Bronius Polikaitis, 
iždininkas 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

855-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

JUOZAS KELIUOTIS 
DANGUS NUSIDAŽO 

RAUDONAI 
Pirmosios tremties memu

arai, pasiekę Vakarus, kai 
autorius buvo dar gyvas. Kny
goje rašoma apie paskutines 
vokiečių okupacijos dienas 
Kaune, antrosios sovietų oku
pacijos pradžią, areštą, 
kalėjimo žiaurumus, tremtį ir 
grįžimą tėvynėn. Juozas Keliuo-
tis, žurnalistas ir rašytojas, 
..Naujosios Romuvos" redak
torius, visatai pasakoja jautriai, 
atskleisdamas savo vidinius 
pergyvenimus ir tuo suteikda
mas knygai literatūrinę vertę. 

Leidėjas — į Laisvę Fondas 
l ietuviškai kultūrai ugdyti. 
Aplankas dail. Ados Korsakai-
tės-Sutkuvienės. Spaudė 
,,Draugo"' spaustuvė. 360 psl. 
Kaina su persiuntimu 

Minkštais vir
šeliais $13.00 (Illinois gyv. 
moka $13.96). 

Užsakymus siųsti: Draugas, 
4545 W. 63rd St., Chicago, 
IL 5062$. 

RE/MAX GREIT 
REALTORS i PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361*5950 636-6169 

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

FOR RENT 

6 9 ir Artesian — išnuomojamas 5 
kamb. butas: 2-tram aukšte, apšildo
mas, šviesus ir saulėtas — galima tuoj 

—- - pat užimti. 
460-4055 

MAttt&fVįS 

NUO BIRUTĖS KAIMO 

NUO BIRUTĖS KALNO 
Maironis 

Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos, re
daguota ir spaudai paruošta 
Bernardo Brazdžionio, gražiai 
iliustruota dail. Ados Korsakai-
tės-Sutkuvienės. Išleido 
„Lietuvių Dienos" Maironio 50 
metų mirties sukaktį minint. Lei
dinys didelio formato, turi 47 
psl. Kaina su persiuntimu 7.75 
dol. Illinois gyventojai moka 
8.25 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM į 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiSkai 
parašyta apie Lietuvą, išversta į angių 
kalbą dr. Algio Mlckūno. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75. 

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

• 



Dail. Prano Gailiaus iš Paryžiaus meno kūrinių parodos atidaryme Balzeko Liet. kultūros muzie
juje publika klausosi poeto K. Bradūno įžanginės kalbos. Iš kairės: ar. 0. Baliūnienė, A. Baliūnas, 
dail. A. Valeška, dr. V. Kelertienė, D. Bylaitienė ir kiti. Paroda bus iki spalio 18 d. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

ĮSPŪDŽIAI IŠ 
MEKSIKOS 
V A I V A V Y G A N T A I T Ė 

Laiškas 

Ši mano ispaniško kraš to 
k e l i o n ė n e b u v o v i e n t i k 
malonumui . Ats i radus Meksi
kos sostinės aerodrome, mane 
pas i t iko mokyklos au tobuso 
vairuotojas. J i s mane nuvežė į 
Cuermalos miestą ir aprodė, 
kur mokykla y ra ir k u r mano 
, , adop tuo ta" še ima gyvena . 
Duris atidarė šeimininkė ir 
supažindino su visa šeima. 
Šeimoje buvo 3 dukterys 22,17 
ir 11 metų amžiaus ir 2 sūnūs 
25, 20 metų amžiaus. Namas 
turėjo 3 aukštus, baseiną, mažą 
kiemą. Namas buvo savotiškai 
įdomus. Atrodė kaip iškarpyta 
bal ta dėžė. 

Kitą dieną prasidėjo mokslas. 
Viskas mokykloj labai gražiai 
a t rodė. Gėlės, medžiai , žolė 
puikia i apkirpti ir v iskas labai 
švaru. Mokyklos raštinės pasta
t a s ta ip pat labai tvarkingas . 
Nuėjau pas vedėją, la ik iau 
egzaminą ir a t s i r a d a u ati
t inkamoj klasėj. Mano moky
tojas buvo labai protingas. Nors 
j is mokėjo ir angliškai kalbėti , 
kalbėjo su mumis tik ispaniškai. 
Kasdien iš knygos mokėmės po 
3 valandas, o paskiau turėjome 
„pasikalbėjimo laiką", o pas
k iaus ia i ispanų ka lbos žai
d imus . Mokslo d iena i pasi
baigus, trečią valandą visi iš-
keliaudavom valgyti įdomius 
meksikiet iškus priešpiečius. 

Toliau buvo kelionė į miesto 
centrą, kur susi t ikdavome su 
d r a u g a i s ir e idavome pasi
vaikščioti, ar pirkinėt is didžia
j ame turguje. 

Mokykla taip pat suruošdavo 
ekskursijų. Dalyvavau devynio
se ekskursijose. Mano pirmoji 
buvo į Teotihuacaną. Nors ir 

u ž t r u k o dvi v a l a n d a s t en 
nuvažiuoti, buvo labai įdomu 
pamatyt i ir užlipti an t senųjų 
Aztekų piramidžių. Buvo dvi di
džiosios piramidės, apie 750 
pėdų ūgio, pastatytos saulės 
garbinimui. O apie 30 mažųjų 
piramidžių, maždaug 50 pėdų 
aukš tumo, pastatytos visiems 
ki t iems dievams. 

Antroji ekskursija buvo į 
Malinalcho ir Santiago. Mali-
nalcho yra kitoj pusėj Cuer-
navacos kalnų. Marinalcho yra 
aztekų pas ta ty ta šventovė ant 
kalno, kur sudegindavo kalinius 
— dievų auka i . Malinalcho 
kalnai buvo įdomūs tuo, kad, 
kai iš tolo žiūrį į kalną, matai 
m a ž u s b a l t u s t a š k u s . Tie 
taškučiai buvo kryžiai pastaty
ti t iems, kur ie ten mirė. Yra 
sakoma, kad seneliai, nujaus
dami, kad ne t rukus eis pas Die
vą, nueidavo atsisėsti į savo 
„mėgiamiausią"" vietą ir lauk
davo galo. Kai sulaukdavo galo, 
j i ems g i m i n ė s pa s t a tydavo 
kryžių. 

Santiago yra mažas miestelis, 
taip pat kalnuose, kur parduoda 
tikrą arba vilnonius megztinius 
už labai pigią kainą. Praleidome 
čia t ik valandą. 

Į sidabro miestelį — Taxco — 
važiavau du kartus. Taxco mies
telis ta ip pat kalnuose, kur yra 
kasamas sidabras. Sidabras ten 
labai pigus. Mokame pagal 
svarą. Taxco ta ip pat turi vieną 
iš d idžiaus ių ir gražiausių 
bažnyčių Meksikoje. Pirmą 
sykį t e n e san t daug mažų 
berniukų ir mergaičių priėmė 
pirmąją Komuniją. Mergaitės 
dėvėjo ilgas, lyg ir vestuvines 
sukne les , su ba l tom ilgom 

M O N T R E A L I O 
„ P A V A S A R I O " 

K O N C E R T A S 

Montrealio mergaičių choras 
„Pavasaris"' atskrido į Chicagą 
rugsėjo 26 d. pasirodymui Jau
nimo centre. Bevek dvidešimt 
jaunatviškų balsų pradžiugino 
čikagiečius savo įva i r iu ir 
gražiai atliktu repertuaru. Pro
grama buvo padalinta j tris 
dalis . K i e k v i e n a da l i s 
pasižymėjo pagrindine t e m a ir 
mergaičių apranga . Pirmoji 
dalis susidėjo iš liaudies dainų, 
antroji dalis iš pa t r io t in ių 
dainų, trečioji iš lengvesnio 
žanro dainų. Sekmadienį choras 
giedojo per 11:15 v.r. Mišias 
Jaunimo centro koplyčioje. 

Programoje ir bažnyčioje 
aiškiai buvo girdėti, kad choras 
gražiai susidainavęs. Choro diri
gentė muz. Ingrid Tark (estų 
kilmės), jos vyras akompania-
torius muz. Jeff Fisher, choro 
a d m i n i s t r a t o r ė J a d v y g a 
Baltuonienė ir tėvų komitetas 

pirštinėm ir veliumu. Berniu
kai su sekmadieniniais dra
bužiais. Mišioms prasidėjus 
suskambėjo varpai . 

Taip pat važiavau į Teques-
ąvitengo pliažą. Tenai praleidau 
visą dieną. Gavau progą sli
dinėti vandenyje, matyti pasi
rodymą, kai žmonės slidinėja 
vandenyje, ir pagulėti saulėje. 

Mano kambaryje buvo 2 mer
gaitės, o atskirame kambaryje 
buvo k i ta mergaitė japoniuke. 
Tuo laiku mokykloje lankėsi 37 
japoniukai. Pasirodo, japonai 
siunčia jaunimą stipriai išmokti 
ispanų kalbą Meksikoje, o kai 
i šmoks ta s i u n č i a į P i e tų 
Ameriką dirbti kaip japonų 
„Peace Corps". Manyčiau, kad 
japonai paveiks ne tik šiaurės 
Ameriką, bet ir ateitį Pietų 
Amerikoje. 

Dėl kalbos stokos atsi t iko ir 
įvairių asmeninių pergyve
nimu, iš kurių dabar pasijuokiu. 
Vienu laiku, kai draugė buvo iš
važiavusi, keliavau su keletą 
japonukų j miestą. Kai užbai
gėme miestą žiūrinėti, japonai 
buvo pakviesti pas japoną, kuris 
gyveno Meksikoj, pavalgyti . 
Ispaniškai sus ika lbė jus , aš 
supratau, kad einame pavalgyti 
kokiame nors restorane, tai 
galvojau, kad t ik nusipirksiu ką 
gerti ir žiūrėsiu, kaip j ie valgo 
mein. nežinomą, j apon i šką 
maistą. Išėjo, kad visi 37 japonai 
važiavo pas japonu šeimą ir ten 
valgė. Nepažindama maisto, bet 
taip pat nenorėdama pasirodyti 
nemandagi, greitai pr ipra tau 
prie jų maisto ir prie ..chip-
stiks". 

Prieš atvažiuodama į Meksiką 
maniau, kad kelionė bus nuo
bodi ir nemaloni, bet greitai 
pake ič iau n u o m o n ę . D a u g 
sužinojau, daug pamačiau ir 
daug pramokau ispanų kalbos ir 
kultūros. 

daug darbuojasi mergaičių išvy
k o m s p a r u o š t i , pvz. į Los 
Angeles , CA, VVorcester, MA, 
Toronto , Ont . ir pagal iau į 
Chicagą. 

Ko t r ū k o Chicagos koncerte? 
K o t r ū k o s e k m a d i e n į per 
Mišias? Tai klausytojų! Lie
tuv ių moterų federacijos Chica
gos k lubo valdyba ats ikvietė šį 
vienetą . Chicagos visuomenei 
gal nebuvo pr iminta , kokia re
t enybė l ietuvių mergaičių cho
r a i y r a šiomis dienomis mūsų 
išeivijoje. Daug kas paminėjo, 
k a d t i k p a s k u t i n ę m i n u t ę 
„ D r a u g e " perskai tė ž inutę apie 
choro a tvykimą. Reklamų per 
mažai („Aplink m u s " žinučių ir 
k o k i o v i e n o s t r a i p s n i o 
„ D r a u g e " neužtenka) . Visuo
m e n ę ka r t a i s reikia „bombar
duo t i " iškabintais plakatais bei 
ske lb imais „Margutyje" ir pan. 
„Tėviškės žiburių" Montrealio 
skyriuje žinutės apie choro išvy
k a s b u v o s p a u s d i n t o s j a u 
mėnes ių mėnesiais iš anksto. 
Organizuotojai gal nežinojo, kad 
k o n c e r t a s s u s i k r y ž i a v o su 
dviem vestuvėmis ir bent dviem 
organizacijų baliais. Buvo gir
dėta , kad vienas a smuo turėjo 
v a ž i u o t i p i r m y n i r a t g a l , 

veždamas viešnias į repeticiją, 
į koncertą ir pan. Buvo girdėta, 
kad pirmut inis viešbutis, kuris 
buvo iš r inktas viešnioms, buvo 
toli nuo Jaunimo centro ir vieš
nioms j i s buvo nepri imtinas dėl 
jo bendros tva rkos (ar ne
tvarkos?). Kaip bebūtų Jaunimo 
centro didžiojoje salėje rugsėjo 
26 d. buvo sarmata tiems, kurie 
nuėjo pasiklausyti iš taip toli at
vykusio choro. Apypilnėje salėje 
vyravo vyresnieji, daug iš jų 
buvo mont rea l i eč ia i , k u r i e 
pažinojo mergaičių t ėvus ar 
senelius. Jaunimo buvo labai 
mažai. Kažin kaip šiai kelionei 
bus padengtos išlaidos? Kon
certas už save neužsimokėjo. 

Gal „Pavasar io" choristės 
mums atleis, nes joms labai gar
siai plojom programos metu ir 
mažas būrelis čikagiečių su jo
mis bendravo ir joms aprodinėjo 
Chicagą jų viešnagės metu. 
Labai gaila, kai vieni Chicagon 
kvietė iš ki tur a tvykstančias 
menininkes, o kažkur kažkaip 
trūko ati t inkamo pasiruošimo ir 
žinių platinimo ir nukentėjo 
rengėjai, svečiai ir visuomenė, 
kuri noriai ar nenoriai praleido 
įdomią programą. 

RK 
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P A D Ė K A 
Mūsų mylima mamytė, uošvė, senelė ir prosenelė 

A.tA. 
APOLONIJA PUŠINSKIENĖ, 
užbaigusi ilgą šios žemės kelionę, įžengė j Amžinąją Šviesą. 
Ji buvo palaidota Čikagoje Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
šių metų rugsėjo 21-mą dieną. 

Mes, jos palikuonys, nuoširdžiai dėkojame visiems, 
suteikusiems velionei paskutinį patarnavimą. Pirmiausia 
kan. Vaclovui Zakarauskui, atnašavusiam šv. Mišių auką, 
pasakiusiam prasmingą pamokslą ir palydėjusiam į kapines; 
dėkojame kun. Mykolui Kirkilui, mirusios parapijiečiui, už 
maldas koplyčioje, šv. Mišių metu bažnyčioje, už palydėjimą 
j kapines ir už šv. Mišias, atlaikytas savo koplyčioje; dėkojame 
kun. Pranui Garšvai už aplankymą koplyčioje ir paaukotą šv. 
Mišių auką. Taip pat už paaukotas ir aukosimas šv. Mišių 
aukas už velionės sielą dėkojame kun. dr. V. Cukurui, 
Matulaičio namų kapelionui, kun. R. Krasauskui, Villa 
Maria kapelionui prel. Vyt. Balčiūnui ir Čikagoje jėzuitui 
tėvui A. Tamošaičiui. Dėkojame solistui Jonui Vazneliui už 
įspūdinp^. giedojimą. 

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Dukterims už maldas 
koplyčioje; dėkojame velionės ir mūsų draugams už gausiai 
užprašytas šv. Mišių aukas, už gėles, už gausų lankymą šer
menyse, už dalyvavimą gedulo pamaldose, už palydėjimą j 
kapines ir už pareikštas žodžiu, raštu ir spaudoje užuojautas. 
Tuo sumažinote mūsų liūdesį ir palengvinote skausmą. 

Ypatinga padėka Putnamo seselėms, kurių globoje velionė 
praleido sunkiuosius senatvės metus. Jūsų priežiūra ir globa 
su švelnumu ir meile suteikia laimės visiems, kuriems tenka 
tuo naudotis. Norime išskirtinai padėkoti seselei Aloyzai, 
seselei Arkadijai, seselei Bernadetai, Reginai Taunienei ir 
Elenai Abelkienei už nuolatinį lankymą ir draugystę. Esame 
dėkingi mūsų mokslo draugui ir velionės kaimynui Jurbarke 
Vytautui Petravičiui už akmenėlį parvežtą iš Alyvų Darželio 
ir žvakelę, degusią prie Kristaus kapo. Tas dovanas jdr.vėi.ie 
mirusiai į rankas. Taip pat jai ant kaklo užkabinome ginta
rinį rožančių padaryta Lietuvoje jos pusseserės a.a. Seselės 
Elzbietos Yatužytės. Jį mums padovanojo seselė Arkadija. 
Dėkojame jurbarkiečiui Artūrui Galinaičiui padėjusiam 
šeimos nariams nešti karstą. Dėkojame laidotuvių direk
toriams Gilmanui — Putname ir Donald Petkui Čikagoje už 
labai nuoširdų ir tvarkingą patarnavimą. 

Tegu Dievas Jums visiems atlygina, o mūsų mylimai 
mamytei teleidžia įeiti j Dangiškąją Tėvynę anapus visatos 

ribų, anapus šiaurės žvaigždės ir Pietų Kryžiaus. 
Su liūdesiu ir meile duktė Juzefą Šimaitienė, žentas 

Viktoras, anūkas Ramutis-Stasys Simaitis, jo žmona Živilė, 
anūkė Irena-Danutė Blinstrubienė, jos vyras Rimantas, pro-
anūkai Ričardas ir Robertas Blinstrubai, proanūkė Diana-Rita 
Šimaitytė. Lietuvoje sūnus Antanas, marti Verutė ir anūkė 
Violeta. 

A.tA. 
ALEKSANDRA KRUVELIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. spalio 2 d., 2:30 vai. p.p. sulaukus 77 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kaune. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdinu- duktė Aldona Rukuiža su 

žentu Aleksu ir kiti giminės, draugai ir pažįstami Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Laidotuvės įvyko pirmadienį, spalio 5 diena. Iš Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčios, kurioje įvyko gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, buvo nulydėta į Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviei-lame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus pasimelsti už velionės sielą. 

Nuliūdus duktė. 

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

B r a n g i a i j a u n y s t ė s drauge i 

A.tA. 
DANUTEI SKARŽINSKIENEI 

m i r u s , g i l i am liūdesy l ikus ius , jos vyrą JONĄ, duk
r a s , sūnų , mot iną DOMICĖLE BURELIENE, brolį 
VYTAUTĄ su šeima giliai užjaučiu ir kar tu liūdžiu. 

Irena Radienė 

A.tA. 
DANUTEI SCOTT 

(BUBELYTEI) 

m i r u s , jos mot inai DOMICĖLEI B U B E L I E N E I ir 
š e ima i nuoširdžią užuojautą reiškia 

Rockfordo Saulių 5-tas būrys 
Pensininkų skyrius 
L.B. R. Rockfordo apylinkė 
A.L.T. Rockfordo skyrius 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i fo rn i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — 927-1741-1 

4348 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s - 5'Z3-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FTJNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 VVest 71 St., C h i i a g o 
T e l e f o n a s — 476-2345 

1410 S o . 50 th A v.. C i ce ro 
Te l e fonas - - 863-2108 

A.tA. 
VERONIKAI KRAŠEVSKIENEI 

mirus, jos nuoširdžius globėjus KASPARĄ ir STEFA
NIJĄ RADVILUS bei visus kitus gimines giliai 
užjaučiame. 
J. Antanaitienė 
P. 0. Griškeliai 
J. Gruzdąs 
S. J. Jazbučiai 
I. V. Jokšai 
E. Jonušienė 
A. Juknevičius 
L. Karpavičienė 
J. T. Kaneliai 
E. Kereševičienė 
K. K. Kodačiai 
P. E. Leonai 
J. J. Maurukai 
Miami, Florida 

V. Norvaišienė 
S. Petravičienė 
K. Sakalienė 
V. Saladžius 
K. S. Šeputos 
G. Stepulionienė 
P. 0. Šilai 
V. Šukienė 
V. A. Taurai 
J. 0. Vaičekoniai 
A. M. Varnai 
L. Vikintienė 
M. Vitkus 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th St ree t - Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwv. - Tel. 974-4410 
9236 S. Rober t s Rd . - Tel. 430-5700 

j 

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

1446 S o u t h 50 th A v e n u e 
C i c e r o , I l l inois 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 



DRAUGAS, antradienis. 1987 m. spalio mėn. 6 d. 

x J a u n i m o c e n t r a s p radė jo 
savo ve ik los sezoną, atsidarė 
l ietuvišku mokyklų du rys , 
vyksta jvairūs renginiai. Visi 
norime matyti gražų, apšviestą 
ir apšildytą, bet veltui tie pa
togumai n e g a u n a m i . Daug 
lankytojų nėra net Jaunimo 
centro nariai , o ir nariai ne visi 
tesusimoka. Tenka raginti ir 
prašyti. Net rukus nariams ir 
dar nemirusiems lietuvybei bus 
išsiuntinėti laimėjimų bilietai. 
Prašome tų bilietų neišmesti, 
bet grąžinti su auka ir tuo 
prisidėti prie Jaunimo centro 
išlaikymo. 

x Kini jos t u r g a u s v i d e o 
filme vaizdai nutraukt i farma
cininko Algio Ankaus ir jo 
mamos gail. sesers Onos bus ro
domi šį sekmadienį nuo 2 \ . p.p. 
Alvudo pažmonyje Lietuvio so
dyboje. Kun. Juozo Juozevičiaus 
kilnios mintys, maldos su visais 
dalyviais už gyvus ir mirusius 
ir palaiminmas. Gydytojo atsa
kymai į sveikatos reikalu pa
klausimus. Kraujospūdžio ma
tavimas. Alvudo gėrybėmis 
pasivaišinimas. Visi laukiami. 

x Kel ionių va i zdus iš Rytų 
ir Vakarų Europos matysime S. 
Žilevičiaus skaidrėse spalio 9 d., 
penktadienį. 7:30 vai. vakaro 
Jaunimo centro kavinėje. Vaka
rone rengia ir visus kviečia Jau
nimo centro Moterų klubas. 

x V a s a r i o 16 gimnazi jos 
koncer tas jau artėja. Koncerto 
programą at l iks sol. Marytė 
Bizinkauskaitė. Toronto operos 
solistė. Muzikos kritikai apie 
mūsų menine pajėgą gerai atsi
liepia, tad ir mes neapsileiskime 
ir atsilankykime šiame jos kon
certe. Koncertas bus spalio 18 
d., sekmadienį. 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. Bilietai gaunami 
Vaznelių prekyboje. 

x J u o z a s M a t e r a s iš Agou-
ra. Cal. per Laisvės Varpo radijo 
programos vedėją P. Viščinį pa
aukojo 500 dol. Vasario 16 
gimnazijos paramai . 

x P r o s t a t o s vėžys — 671 
Alvudo radijo p a s k a i t a šį 
sekmadienį 7:45 v.r. Anatoli
jaus ir Pranės Šlutų radijo va
landos metu. 

x J o n o P a u k š č i o pager
bimas bus lapkričio 20 d. 'ne 
lapkričio 24 d., kaip buvo vyčių 
skyriuje pranešta) Landmark 
restorane. 

X Lie tuvių F o n d u i užbaigti 
4-tą milijoną vajaus proga 

aukojo: 2.400 dol. „X". 400 dol. 
Jonas Adomaitis, po 200 dol. Ig
nas Bumelis. Bronė Čižikaitė. 
Audronė Misiūnienė, po 100 dol. 
Kazys ir Birutė Bačanskai, Eu
genija Bartoševičius, Paulius ir 
Birutė Gyliai, Vacius Priž-
gmtas, J o a n a Pumput ienė . 
Aukas s iųs t i ir s idabr in io 
jubiliejaus pokyliui bilietus įsi
gyti LF būstinėje - 3001 W. 
59th St.. Chicago. IL 60629. 

<sk.) 

x S o l i s t ė B i r u t ė Vizgir
dienė, atvykusi iš Los Angeles 
Kalif. išpildys menine programą 
L. Fondo 25-kių metų veiklos 
sukakties paminėjime, kuris 
įvyks spalio 31 d., 6:00 v.v. 
Martinique pokylių salėje. Bilie
tus įsigvti prašoma iš anksto 
LF raštinėje, 3001 W. 59th St.. 
Chicago, Iii. 60629. 

x A n t r a s K a i m a s su nauja 
programa pasirodo Playhouse 
salėje, 2515 W. 69 St., spalio 10, 
11. 17, 18 ir 24 d.d. Pradžia 
šeštad. — 8 v.v., sekmad. 6 v.v. 
Kvie t imai : Gi f t s I n t e r n a 
tional, 2501 W. 71 St., rez. 
471-1424. 

(sk.) 

x I e š k o m a V Y R E S N Ė MO
T E R I S pagelbė t i namuose 
vyresnio amžiaus moteriai . 
Ateinanti arba galėtų kar tu gy
venti. Skambint i 737-0618. 

(sk.) 

x V y s k . P a u l i u s A. Bal
t a k i s . OFM, atnašaus lapkričio 
28 d. Lietuvos knkšč. jubiliejaus 
iškilmių metu iškilmingas lietu
viškas šv. Mišias Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyioje Chi-
cagos Marquette Pa rke . Pa
rapijos choras giedos lietuviškas 
kun. Gedimino Šukio Mišias 
Taikos Karal ienes garbei . 

x M a r g a r i t a ir V a c l o v a s 
M o m k a i per Mišias giedos. 
kurios bus laikomos kun. J. Bo-
revičiaus. SJ. auksine kunigys
tės sukakt į minint . Vargonais 
palydės muz. Darius Lapinskas, 
tai progai pri taikytą pamokslą 
pasakys kun. Pr. Garšva. Mišios 
ir akademija bus spalio 25 d. 

x Šv . J u r g i o p a r a p i j o s lie
tuvių amerikiečių Bridgeporto 
apyl inkės susivienijimas Labas 
Šv. Ju rg io parapijos bažnyčioje 
spalio 9. 16 ir 23 dienomis 7 vai. 
vak. penktadienia is rengia lie
t u v i a m s rožinio p a m a l d a s . 
Kviečiami parapiečiai ir kitų 
kolonijų lietuviai pamaldose 
gaus ia i dalyvauti . 

x S p a l i o 7 d., t r e č i a d i e n į , 2 
vai. p.p. Seklyčioje policininkė 
Helen C"ardweli rodys filmą apie 
apgavystes ir kaip jas atpažinti 
bei ka ip nuo jų apsisaugoti . 
Kvieč iami visi su in teresuot i 
da lyvaut i . 

x L B V i d u r i o V a k a r ų apy
g a r d o s p a s i t a r i m a s bus spalio 
10 d., šeštadienį. 8:30 vai. ryto 
J a u n i m o centro posėdžiu kam
bary P a s i t a r i m e kv ieč iami 
da lyvau t i apylinkių valdybų, 
revizijos komisijų ir J a u n i m o 
s ą j u n g o s n a r i a i . T a i p pa t 
kviečiami yra ir spaudos atsto
vai. 

x A L R K M o t e r ų s ą j u n g o s 
C h i c a g o s a p s k r i t i e s suvaž ia 
v i m a s bus šeštadienį, spalio 24 
d.. 12:30 vai. p.p.. Dainos resto
rane . 2656 W. 71 St.. Chicagoje. 
Stel la Kaulakis . apskri t ies pir
min inkė , prašo, kad kiekviena 
kuopos pirmininkė praneš tų 
75-tos kp. valdybos vicepirm. 
B e r n i c e N e d z v e c k a s . t e l . 
233-3258 prieš spalio 15 d., kiek 
asmenų dalyvaus suvažiavime. 
S u v a ž i a v i m ą globoja 75-ta 
k u o p a . p i r m i n i n k a u j a m a 
Uršu lė s Rastenienės. 

x O p e r o s tradicinis bal ius 
įvyks ta lapkričio 7 d. Balzeko 
muziejaus Gintaro salėje. 6500 
S. Pulaski Rd. Balius rengiamas 
t am. kad Lietuviu Opera galėtu 
tęsti kul tūrine ir meninę veiklą. 
Tode! prašome visus kaip galint, 
gaus iau dalyvauti naujoje ir 
puošnioje vietoje. Prašome sta
lus užsisakyti Operos vicepirm 
V a c l o v o M o m k a u s telefonu 
925-6193. Paskambinus jam. 
bus suteiktos visos informacijos. 
Ta patį vakarą bus ir l a imin
gųjų bi l ietų t r a u k i m a s . Todėl 
p rašome jau dabar, kurie dar 
negražino tų bilietų šakneles, 
a t s i ų s t i jas Operos adresu . 
Visiems jau gražinusiems Opera 
nuoširdžiai dėkoja. Prie Balzeko 
muziejaus mašinoms pastatyt i 
y ra daug vietos. 

<pr.» 

x P A I E Š K O J I M A S . Noriu 
suras t i Igną Statkevičių. Vare-
kojų šeima ir kt. Floridoje, V. 
Navickus Chicagoje ir Detroite 
Sau lena . Juozas J u k n y s . 476 
Crawford Ave.. Windsor Ont.. 
C a n a d a N9A 5C4. 

(ak.) 
x M Y K O L O D R U N G O S pa 

ska i t ą tema ..Lietuva, okupan
tas ir mes"' bus šį penktadienį , 
spalio 9 d.. 7:30 v.v. J a u n i m o 
cen t ro mažojoj salėj. Po paskai
tos k laus imai ir diskusijos. 

(sk.) 

Dail. Pranas Gailius, atvykęs iš Paryžiaus, prie savo dailės parodos su svečiais Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Iš kairės: dail. M. Ambrozaitienė, dail. E. Rastonienė, St. Semėnienė, dail. 
M. Stankūnienė, dail. O. Baužiene. A. Markelienė ir St. Balzekas. XT , _, . . . . 

Nuotr. J . Tamulaicio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KUN. A. Š V E D O DON 

V A R N O P O S T E 
P A G E R B I M A S 

Don Varno posto kapelionas 
kun. Antanas Švedas, neseniai 
grįžęs iš Argentinos po 26 metų 
darbo, spalio 3 d. buvo pagerb
tas Don Varno 986 posto vyrų ir 
pagalbinio moterų vieneto. Pa
gerbime da lyvavo apie 70 
žmonių. Postas išsiuntė apie 
šimtą pakvietimų, kuriuos te
gali šiaip taip salėje sutalpinti. 

Pagerbimo komitetas buvo su
darytas iš Jono Yerkes, adv. 
Connie Savickus ir Anelės Po
cienės. Visu gerbiamas solistas 
Algirdas Brazis su žmona Aldo
na dainavo ir vadovavo pager
bimui. Adv. C. Savickus papa
sakojo apie kun . A. Švedo iš
vykimą, darbus ir jo pasi
aukojimą postui ir veteranų 

x Vyresniųjų lietuvių cent
r e spalio 14 d., trečiadienį, bus 
dvejų metu veiklos socialinėje 
srityje minėjimas nuo 4 iki 8 
vai. vak. Bus įvairūs pramogų 
da lyka i , m a i s t a s , muz ika , 
dainos ir kt. Visi kviečiami 
atsilankyti. 

x Inž . K ę s t u t i s ir R ū t a 
Suš inska i , Lockport. 111.. Vik
toras Bulka i t i s , Greenfieid. 
Wisc. T. Turkevič ius . Hot 
Springs. Ark.. Bronius Juška . 
Kenosha, W i s c . F. Bočiūnas. 
Sunny Hills. Fia.. J. Tamo
šiūnas. Toronto. Ont., Kanada, 
Antanas Podekys, Baltimore. 
Md . R. S a b a l i ū n a s . Hot 
Springs, Ark.. Malvina Norkū
nas. Centerville. Mass.. R. Gied
raitis. Smithtovvn, N.Y., grąžino 
laimėjimu šakneles ir kiek
vienas pridėjo po 10 dol. aukų. 
Nuoširdus ačiū. 

x P o e t a s L e o n a r d a s Žit
kevičius, Brooklyn. N.Y.. J. P. 
Pažemėnas. Queens Village. 
N.Y.. visuomenininkas. B. ir A. 
Maciukevičiai. Palos Hts.. 111.. 
Frank Joga , Akron , Ohio. 
Teresė Norkus. Oak La\vn, 111., 
B Neverauskas. Sterling Hts.. 
Mich.. Albina Lingienė. Red-
ford. Mich.. T. Žilys. Toronto. 
Kanada, grąžino laimėjimų 
šakneles su 10 dol. auka. T. 
Žilys dar palinkėjo ir Dievo 
pa la imos , k a d , , D r a u g u i " 
pasisektų. Visiems nuoširdus 
ačiū. 

x P r a n a s Guda i t i s , Mon-
treal, Kanada, Angele Nelsiene. 
Fullerton. Cal. . F. A. Zailskas. 
Chicago. 111.. A. Balčiūnas. 
Evergreen Park , 111.. Kaspera
vičius. Seven Hills. Ohio, P. J. 
Nasvytis. Avon. Conn., S. Erlin-
gis, Dearborn Hts . , Mich.. 
Adolfas Kanapka, Georgetovvn. 
Ont.. Kanada. Jonas Adomaitis. 
Tinley Park. 111., grąžindami 
laimėjimų šakneles , pridėjo po 
10 dol. aukų. Labai dėkojame. 

veiklai . Taip pat jis nubrėžė 
kun. Švedo gyvenimo kelią. 

Kalbėjo ir žurn. Stasys Pieža, 
kur i s su savo sūnumi dalyvavo 
p a g e r b i m e . P a s v e i k i n o S t . 
Balzekas, dalyvavęs iškilmėse 
su savo sužadėtine, ir palinkėjo 
kun. Švedui geriausios atei t ies . 

Don Varno posto moterų pa
galbinis vienetas gražiai pa
ruošė vakarienę su kugeliu, deš
romis ir kopūstais. Visi susi
rinkusieji gerai pavalgė ir buvo 
d ė k i n g i s a v o p a g a l b i n i a m 
vienetui . 

Pabaigoje kalbėjo kun. A. Šve
das, padėkodamas visiems Don 
Varno posto nar iams, papa
sakojo apie savo darbus, gyve
nimą, kliūtis tęsti darbą ir sun
k u m u s svetimame kraš te . Taip 
pat visiems padėkojo už gražias 
dovanas ypač komitetui už sve
t ingą priėmimą ir pagerbimą. 

- P s . 

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

Metinis seselių pranciškiečių. 
kur ių centras yra P i t t sburghe . 
Pa., rėmėjų seimas buvo spalio 
4 d., šv. Pranciškaus šventėje. 
Prasidėjo šv. Mišiomis 11 vai. 
Marijonų koplyčioje. Šv. Mišias 
l a ikė Mar i jonų v ienuol i jos 
provinci jolas k u n . V i k t o r a s 
Rimšelis, pasakydamas ir pa
mokslą . Savo pamoks l e j i s 
papasakojo šv. Pranšikaus gyve
nimą, jo pasiaukojimą Dievui, 
Bažnyčiai ir žmonėms. Tai daro 
ir t ie . kurie seka jo pavyzdžiu, 
ypač p r a n c i š k o n i š k o s vie

nuolijos šakos, kaip yra lietuviš
kos pranciškietes, kurios j au 
daug metų darbuojasi, aukojasi 
ir viską atiduoda Dievui, kad 
pasiektų tobulybės, ir Bažnyčiai, 
kad galėtų būti naudingos žmo
nėms. Jų rėmėjai, kurie šian
dien tur i savo seimą, pagelbsti 
joms geriau ir lengviau Dievui 
ir žmonėms tarnaut i . 

Po šv. Mišių Marijonų vie
nuolyno salėje buvo pietūs, ku
riuos malda pradėjo kun. V. 
Rimšelis. Po pietų, kuriuos pa
ruošė pačios rėmėjos, prasidėjo 
seimo posėdžiai. Prieš posėdžius 
maldą sukalbėjo kun . Petras 
Cibulskis. Seimą trumpu žodžiu 
pradėjo pirmininkė Sabina Hen-
son, o sekretorė Stella Kaula
kienė perskaitė pereito seimo 
protokolą. Protokolas gerai pa
rašy tas ir buvo priimtas visais 
balsais . 

Seimo vedėja ses. Felicija 
Juc iu tė . kilusi iš Chicagos ir 
visus rėmėjus gerai pažįstanti, 
išvardino valdybą ir komisijas. 
John Henson supažindino su 
svečiu kun. Antanu Švedu, 
kur is pasveikino seimą ir, kaip 
i lga i d i r b ę s A r g e n t i n o j e , 
papasakojo apie savo darbus ir 
pasidžiaugė, kad ten buvo įšven
t in t a s vienas vietinis kunigu. 
J i s dabar gerai dirba Rosario 
mieste su jaunimu. J i s taip pat 
pasakojo apie gyvenimą Rosario 
ir k i tų kunigų darbus. 

Skyrių pirmininkai sveikino 
seimą, kaip Bridgeporto 'nors 
p i rmin inkė serga', A. Pau-
r a z i e n ė , T. W a i t k u s . E . 
Kaulakienė . Ji pranešė apie 

Bridgeporto Šv. Jurgio parapijos 
veiklą ir p r i s i d ė j i m ą p r i e 
rėmėjų. Taip p a t sveikino iš 
Kenoshos ir ka rd . J. Bernardin, 
kuris negalėjo ap lankyt i dėl 
kitų įsipareigojimų. A. Snars-
kienė pasve ik ino visus susi
rinkusius ir pr iminė visus Pran
ciškus ir P ranc i škas , t a i p pat 
kun. A. Švedą, naują Marijonų 
bendrada ro ių dvas ios vadą, 
vyresnį j į k u n . A. K e l p š ą , 
priminė, kad k u n . P ranas Skro
denis sunkia i s e rga Holy Fami
ly viloje. Taip p a t sveikino ve
dybų proga Sabiną ir John 
Henson. 

Ilgesnį f inansų ir veiklos pra
nešimą davė p i rmininkė Sabina 
Henson. Ses. Felicija pasveikino 
pranciškiečių gen . vyresniosios 
vardu ir papasakojo apie seselių 
veiklą. Padėkojo Chicagos rėmė
jams už darbą ir aukas , kur ios 
įgalina seseles a t l ik t i didel ius 
darbus. J. Henson kalbėjo apie 
specialų fondą. 

Ateinančių m e t ų va ldybai 
p i rmin inke i š r i n k t a S a b i n a 
Henson, p i rma vicepirm. Ona 
Paukš t ienė , a n t r a vicepirm. 
Jean P a r g a u s k a s , sekr. Stel la 
Kaulakienė, ižd. Terry Waitkus, 
fondo vadovas J o h n Henson, pir
ma iždo globėja O n a Pau-
razienė, a n t r a ižd. gi. O n a Šli-
teris, t rečia ižd. gi. Anastazi ja 
Snarskienė, t v a r k d a r ė Pranciš
ka I v a n a u s k i e n ė , v i e šų jų 
reikalų vadovė VVaitkus. Man
datų komisijon įėjo J o h n Hen
son ir Joe Mar t ikon is . 

Pabaigoje p i rmin inkė Sabina 
Henson padėkojo, o Uršulė Ras
tenienė, kuri š iuo metu sunkia i 
serga, buvo p a k e l t a garbės na
re. Uždarė se imą malda Br. Ta
das Margis . 

Seime dalyvavo, be nuolatinių 
nar ių , ses . F e l i c e J u c i u t ė , 
seselių pranciškiečių viešųjų 
reikalų d i rek to rė , ses. Louise 
Špakauskai tė , sekre to rė Pi t ts-
burgho mot in i škame name , 
ses. Delphine Dargy tė iš Alton, 
111., ir ses. F r a n c e s Gr iba i tė iš 
Ai ton , 111., Šv . J u o z a p o 
ligoninės. 

Seimas praėjo labai darbingai, 
nuoširdžiai krikščioniška dvasia 
ir bendrav imu t a r p seselių ir 
rėmėjų. — P n . 

T A U T O S Š V E N T E 
M I N Ė J I M A S M A R Q U E T T E 

P A R K E 

Kaip kasmet , LB Marąue t t e 
Parko apyl inkės valdyba, vado
vaujama Jono Levicko, suruošė 
Tautos šventės minėjimą vietoj 
8 d rugsėjo 27 d. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje tuoj 
po sumos. 

Susi r inko, pa lyg in t i , gana 
gausiai publ ikos , ir daugel is 
aukoio l i tuanis t in io šviet imo 

re ikalams. P i rmininkaut i buvo 
p a k v i e s t a LB Socia l in io 
skyr iaus p i rmin inkė Danguolė 
Valent ina i tė , sekretore C įdvy-
ga Penčylienė. Kun. Kazimieras 
K u z m i n s k a s p a s k a i t ė 
invokaciją. 

Pagr indin is kalbėtojas buvo 
is torikas Jonas Dainauskas , 
k u r i s nagrinėjo, kodėl ta diena 
par ink ta Tautos švente ir kokį 
ryšį ji tur i su Vasar io 16 aktu . 
Labai įdomiai ir įžvalgiai prele
g e n t a s pažve lgė į Vytau to 
Didžiojo v iešpa tav imą ir jo 
nuola t inę kovą už Lietuvos 
valstybės savarank i škumą bei 
gerovę. Be to, dar pastebėjo, kad 
svet imtaučia i kronikininkai jį 
t i tu lavo Lietuvos karaliumi, 
išskyrus lenkų istorikus. 

Vy tau tas parodė nepaprastų 
a d m i n i s t r a c i n i ų g a b u m ų , 
mokėjo ir iš pralaimėjimo išeiti 
laimėtoju. Krokuvoj susidarė 
grupė mažlenkių, kurie buvo 
laba i priešiškai nusi te ikę prieš 
Lietuvą ir darė d a u g sunkumų 
pačiam Jogai lai , o ypač Vytau
tu i . Vytau tas tęsė karal iaus 
Mindaugo politiką, gynė Lie
tuvos s ienas vakaruose nuo 
kryžiuočių ir p lė tė Lietuvos 
teritoriją ry tuose , sekdamas 
Algirdo politiką. Vytau tas per 
kel is šimtmečius buvo Lietuvos 
s a v a r a n k u m o gynėjo pavyzdys 
L i e t u v o s d i d i k a m s kovose 
su lenkų užmačiomis. 

Prelegentas priminė, kad kaip 
t i k ši diena, rugsėjo 27 yra Vy
tau to mirties diena (iš tikrųjų jis 
mi rė spalio 27 d.) ir kvietė visus 
sus ikaupimo m i n u t e jį pagerb
t i . Be to, j i s dar pr iminė, kad 
ka ip tik rugsėjo mėnesį lygiai 
p r ieš 70 metų Vilniuje buvo 
sušaukta Lietuvių konferencija, 
k u r i išr inko Lietuvos Tarybą, 
vėl iau paske lbus ią 1918 m. 
vasario 16 d. Lietuvos nepri
k lausomybės a t s ta tymo aktą. 

Paskai ta visiems labai patiko, 
n e s buvo ak tua l i i r gyvai per
duota . 

M e n i n ė j e da ly V i t a s La-
n iauskas dek lamavo Visvydo 
eilėr. „Laisvė", R imas Putr is ir 
Audra Pr ia lgauska i tė , litua
nis t inės mokyklos mokiniai, 
padek lamavo patr iot inės poe
zijos. Pabaigai Apol inaras P. 
Bagdonas p a s k a i t ė 4 savos 
kūrybos e i lėraščius iš leidžia
mos poezijos knygos „Likimo 
a n t s p a u d a s " . 

Po to buvo pere i ta prie susi
r i n k i m o , k u r i a m e valdybos 
p i rmin inkė paskelbė naujosios 
valdybos sudėtį ir painformavo 
apie apylinkės veiklą. Jadvyga 
Penčyl ienė perska i tė buvusio 
metino sus i r ink imo protokolą. 

Susi r inkimą t r u m p u žodžiu 
sveikino LB Vidurio Vakarų 
apygardos pirm. Birutė Vin-
dašienė ir LB k ra š to valdybos 
va rdu Danguolė Valentinai tė . 
K u n . K. K u z m i n s k a s prašė pa
remt i ke tur ių L K B Kronikos 
knygų išleidimą įvairiomis kal
bomis ir j ų paskleidimą plačia
j a m e pasaulyje. 

Minėjimas buvo užbaigtas, su-
g i e d a n t L i e t u v o s h i m n ą . 
L inkė t ina LB šios apylinkės 
valdybai ir toliau darbuotis vie
ningai ir išjudinti visus prie 
bendruomeninės veiklos. 

A.P.B. 

MOKYTOJŲ STREIKAS 

Chicagos m i e s t o šviet imo 
ta ryba sus i ta rė su mokytojų 
unijos vadovybe dėl atlyginimo 
ir tuo nusprendė streiką užbaig
t i . Spalio 5 d. mokytojai pagal 
tą susi tar imą j a u turi būti 
mokyklose, o pamokų pradžia — 
spalio 6 d. Mokytojų atlygi
n imas pirmais ir ant ra is metais 
pakel iamas po 4%. Sutartis dve
j i ems metams . 

Toronto ..Sutartines tr io" gieda ..Nenuženk nuo akmens, o Marija", Worcester. Mass.. N'ekalto 
Prasidėjimo Marijos seserų rėmėjų pobūvyje rugsėjo 13 d. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 


