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»» LKB Kronika" Nr. 73 
Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! (Tęsinys) 

Kratos ir tardymai 
Vilnius . 1986 m. gruodžio 

mėn. 9 d. Valstybinio Saugumo 
komiteto prie Lietuvos TSR 
Min i s t rų Tarybos tardymo 
s k y r i a u s vyr. tardytojas 
kapitonas A. Vidzėnas kviesti
nių: Edvardo Šimonio, gyv. 
Vilniuje, Saulėtakio ai. 36-69, 
Edmundo Mikučiausko, gyv. 
Saulėtekio ai. 29-57, akivaizdoje 
padarė kratą Vincentos Vertel-
ka i t ė s , gyv. Baltarusių 10 
name, kad paimtų nelegaliai 
gaminamą literatūrą ir doku
m e n t u s , gal inčius turėti 
reikšmės bylai. Krata pradėta 
11:45 vai baigta 20:50 vai. 
Kratos metu V. Vertelkaitė 
sirgo. Kratą padarė 5-kiuose 
kambariuose ir pagalbinėse 
patalpose. Kratos metu rasta ir 
paimta: „Aušros" Nr. 31 (71), 37 
(77), „Alma Mater" I -1979 m., 
,,LKB Kronikos" Nr. 56,60,61, 
62, „Lietuvos krikšto veikėjai", 
9 brošiūros, „Žizn Jezusa" (rusų 
kalba), padauginta elektrogra-
finiu būdu; 24 egz. brošiūros 
„Dievo Motinos stebuklas 
Girkalnyje", ir brošiūra A. 
S a b a l i a u s k a s ,,Kelionė po 
šventąją žemę" 4 egz.; 6 egz. St. 

Ylos „Žvėrys ir žmonės dievų 
miške"; 15 egz. St. Ylos „12 
pasikalbėjimų su mažaisias"; J. 
Marcinkus „Religija be ateis
tinių prietarų", (483 psl.); A. 
Maceinos „Niekšybės paslaptis" 
1964 m. išleista Brooklyne; St. 
Ylos knyga „M.K. Čiurlionis 
kūrėjas ir žmogus", padauginta 
elektrografine kopija (469 psl.); 
padauginta elektrografine kopi
ja Č. Gedgaudo knygos „Mūsų 
praeities beieškant", J. Gir
n iaus knygos „Idealas ir 
laikas", padauginta elektro
grafine kopija, 71 lapas; taip pat 
„Žmogus be Dievo"; „Ethos", 
„Baltų kultūra ir lietuviška sa
vimonė", padauginta elektro
grafine kopija; J. Gliaudos 
„Simas", padauginta elektro
grafine kopija; 5 egz. „12 
pasikalbėjimų su mažaisiais 
apie Jėzų", padauginta elek
trografine kopija; kun. Prospero 
Bubnio kalba; B. Brazdžionio 
„Poezijos pilnatis", padauginta 
elektrografine kopija; Prunskio 
„Rinktinės mintys", padaugin
ta elektrografine kopija; Šil-
bajorio „Žodžiai ir prasmė", pa
dauginta ekeltrografine kopija, 

(Bus daugiau) 

Psichiatrinėse ligoninėse 
dar blogiau 

M a s k v a . — Politinis kalinys, 
ką tik išleistas iš sovietų psi
chiatrinės ligoninės, antradieni 
pasakė, kad baudžiamasis psi
chiat r inis gydymas Sovietų 
Sąjungoje nėra pasikeitęs, 
nežiūrint viešos sovietų kritikos 
jų spaudoje. 

Vladimiras Titovas spalio 9 d. 
buvo išleistas iš specialios psi
chiatr inės ligoninės sovietų 
mieste Oriel, ir jis pasakė, kad 
„nėra jokių pasikeitimų, bet yra 
dar blogiau". Jis papasakojo 
savo išgyvenimus, kai jam buvo 
duota stiprūs vaistai, kurie jam 
sukėlė temperatūrą, skausmą, 
kalbėjimo defektus ir jis nega
lėjo nei gulėti, nei sėdėti, nei 
stovėti normalioje žmogaus pozi
cijoje. Jis sakė, kad yra dar daug 
tok ių dis identų. Spaudos 
konferencijojs metu buvo leista 
paklausyt i juostoje įrašytas 
armėnų moters Sirvard Ava-
kian drebantis balsas, prašantis 
Vakarus padėti jai išsigelbėti iš 
psichiatrinės ligoninės daktarų. 

N iekas nepasikeitė 

Šis t a m s u s sovietų psi
chiatrinės sistemos reiškinys 
nieku nesiskiria nuo prieš de
šimtmetį mums papasakotų 
pasibaisėtinų dalykų, kuriuos 
tada pranešė pasauliui Anato
lijus Koriaginas, rašo New York 
Times. Buvo manoma, kad tie 
išnaudojimai pasibaigs prie Gor
bačiovo, kai jis paskelbė savo 
g lasnos t politiką, kad 
daktarams įsakys nutraukti 
lėtą marinimą ir nebeleis jiems 
daugiau jo praktikuoti žmonių 
tarpe. 

„Lė ta šizofrenija" 

Šiose ligoninėse daktarai 
naudoja nustatytai diagnozei 
pareikšti „lėtą šizofrenijos" 
išsireiškimą. Tai pritaikoma 
tiems, kurie reikalauja socia
l in io te is ingumo. Tokia 
diagnozė buvo užrašyta ir di

džiajam disidentui Medvedevui. 
Sovietų Vidaus ministerijos ži
nioje yra 18 specialių psichiat
riniu ligoninių. Maskvoje dabar 
kalbama, kad jos bus pervestos 
Sveikatos ministerijos žinion. 

KGB agentai išleido 
su sąlyga 

Panašiai yra pareiškęs ir kitas 
ukrainiečių žmogaus teisių 
gynėjas Aleksandr Podribinek, 
kuris savo patirtimi gerai žino 
tokių ligoninių metodus. O kai 
buvo išleistas V. Titovas, tai tą 
dieną atvyko pas jį KGB agen
tai j ligoninę ir norėjo įtikinti, 
kad atsisakytų savo įsitikinimų. 
Jis buvo paleistas su sąlyga, kad 
jis tuoj emigruos į Izraelį,nors jis 
nėra žydas. Titovas yra rusas ir 
neturi giminių Izraelyje. Jis dar 
pabrėžė, kad jam buvo duoda
mos nereikalingos injekcijos. 
Psichiatr inėse ligoninėse 
Titovas praleido 5 metus; iš viso 
buvo kalinamas 12 metų. 

Filipinų prezidentė Corazon C. Aąuino, kalbėdama Davao mieste, pagyrė gyventojus, kurie šioje 
apylinkėje gerai laikėsi prieš komunistų puolimus, kurie pradėjo terorizuoti vietinius žmones. 
Prez. Aąuino pastebėjo, jog komunistų veikla pagyvėjo visame krašte ir prašė piliečius kovoti 
prieš demokratijos priešus, kurie nori nuversti teisėtą vyriausybę ir įvesti diktatūrą. 

Sovietai išrado laserį 
satelitų sunaikinimui 

Washingtonas. — Amerikos 
generolas, kuris vadovauja ka
riškiems reikalams erdvių prog
ramose, pranešė, jog Sovietų Są
junga išrado laserį, kuris gali 
sunaikinti Amerikos žvalgybos 
satelitus, skriejančius žemai or
bitoje ir labai pakenkti tiems, 
kurie skrenda aukštesnėje orbi
toje. 

Aviacijos generolas John Piot-
rowski, kuris vadovauja erdvių 
programos centrui Colorado 
Springs, pasakė žurnalistams, 
jog sovietų laseris gali sunaikin
ti Amerikos žvalgybos satelitus 
400 mylių aukštyje ir sugadin
ti tuos, kurie skrieja 750 mylių 
aukštyje. 

Ginklas sunaikint i 
Amerikos satel i tams 

Bet generolas pareiškė, jog 
Amerikos kariniai informacijos 
satelitai, kurie stovi vienoje 
vietoje orbitoje 22,300 mylių 
aukštyje yra saugūs nuo sovietų 
laserio. Po kelių metų ši padė
tis gali pasikeisti. Paskutiniu 
metu Amerikos informacija 
kaip tik remiasi šios rūšies sa
telitais. Ateityje sovietų laseris 
galės būti pavojingas Amerikos 
satelitams, kurie bus strate
ginio apsigynimo iniciatyvos 
programoje erdvėse. 

Ok. Lietuvoje mirė 
kun. J. Aleksiūnas 
Žiniomis iš okupuotos Lietu

vos spalio 12 d. buvo palaidotas 
a.a. kun. Jonas Aleksiūnas, 
Meškuičių parapijos altaristas. 
Velionis buvo gimęs 1901 m. 
rugpjūčio 15 d. Ilgesnį laiką 
buvo Meškuičių, Kauno 
arkivyskupijos, klebonas, bet 
pastaruoju metu dėl sveikatos 
likęs tik pensininku. Kunigu 
įšventintas Kaune 1930 m. 
Dirželio 14 d. Ėjo vikaro ir 
klebono pareigas įvairiose 
parapijose. 

Jau šiais metais keturioliktas 
ok. Lietuvoje ir ketvirtas Kau
no arkivyskupijoje miręs kuni
gas. Kauno arkivyskupija iš 
viso turi 120 bažnyčių, bet iš jų 
jau daugiau kaip 30 neturi savo 
kunigo ir yra aptarnaujamos iš 
kitur, retkarčiais atvykstančių 
kunigų. 
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mo bare ir du laserius, kurie 
gali sunaikinti satelitus orbito
je. 

Sovietai nesiskaito su 
ABM sutartimi 

Kai Sovietų'Sąjunga išban
dė branduol inę raketą be 
tikrų sprogstamųjų dalių, kuri 
nukrito 600 mylių nuo Havajų, 
tame regione laseris buvo nau
dojamas nuo sovietų laivo, kuris 
tiesiog sekė Amerikos žvalgybos 
lėktuvą ir apakino pilotą. Šalia 
šios laserio vietos Sary-Shagan 
vietovėje, kitas laserio centras 
yra Tadžiko kalnuose Nurek 
vietovėje, į šiaurę nuo Afganis
tano. Žvalgybinės fotografijos, 
kurias padarė prancūzų sateli
tas, buvo įdėtos New York 
Times puslapiuose. ABM sutar
tis kaip tik saisto Ameriką ir 
Sovietų Sąjungą nuo tokių 
bandymų. 

Generolas Piotrowski sako, 
jog, kai Sovietų Sąjunga dabar 
jau gali sunaikinti Amerikos sa
tel i tus, Amerika turi būti 
pasiruošus tuoj iškelti naujus 
satelitus ar surasti kitą būdą 
apsigynimui, o geriausia nebe-
delsiant išvystyti Strateginio 
apsigynimo programą, kurią 
nori įvykdyti prezidentas. Prie
šingu atveju, sovietai gali 
sužlugdyti Amerikos karinį pa
jėgumą. 

Gen. John L. Piotrowski 

Gen. Piotrowski pirmą kartą 
daugiau papasakojo apie sovie
tų laserį. kurį sovietai tik pas
kut in iu metu pa tobu l ino . 
Anksčiau Gynybos departamen
tas tai vadino galimybių ribose, 
bet šiuo metu jau laiko kaip tik
rą dalyką. Sovietai turi kelis 
laserius savo aviacijos apsigyni-

Anglai rašo apie 
Viktorą Petkų 

Londonas . — Centro ir Rytų 
Europos kraštų religine padė
timi besirūpinanti Kestono 
Kolegija savo biuletenio „Fron-
tiers" vieną puslapį skiria so
vietiniuose lageriuose tebeka-
linamiem sąžinės belaisviam. 
Straipsnyje „Daugiau išlais
vinimų" Kestono Kolegijos 
biuletenis primena ir lietuvį 
Viktorą Petkų, kuris neseniai 
atlikęs 10 metų bausmę griež
tojo režimo lageryje, buvo pa
siųstas į tremtį, kurioje turės 
likti dar penkerius metus. Vik
toras Petkus, už savo veiklą 
žmogaus teisių srityje sovie
tiniuose lageriuose ir tremtyje 
yra iškalėjęs 25 metus. Kestono 
Kolegijos biuletenis, prie 
straipsnio pateikia Viktoro 
Petkaus nuotrauką. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Norvegijos saugumo agen
tūra praneša, kad šešios euro
piečių kompanijos neteisėtai 
pardavė aukštos technologijos 
įrengimus, kurie buvo naudo
jami branduoliniams ginklams 
gaminti, Sovietų Sąjungai. Tos 
kompanijos yra Vak. Vokieti
joje, Prancūzijoje, Italijoje ir 
pačioje Norvegijoje. 

— W a s h i n g t o n e ad
ministracija pradėjo sistema-
tiškai mažinti federalinės išlai-
das, norėdama 23 bilijonais dol. 
sumažinti biudžetą. Kongresas 
nepasiūlė kito plano. 

— Contras buvęs vienas vadų 
— Edgar Chamorro — sugrįžo į 
Nikaragvą, remdamasis vyriau
sybės amnestija ir sakydamas, 
kad jis nori dirbti taikai ir 
tautos susitaikinimui. 

— Sri Lankos valstybėje indų 
kariuomenės daliniai pradėjo 
kovas prieš tamilų sukilėlius, 
reikalaudami, kad jie atsisa
kytų savo reikalavimų ir pa
klustų juos persekiojantiems 
vyriausybės vadams. 

— Maskvoje vyriausias so
vietų organas patvirtino ant
radienį po dviejų dienų debatų 
naują 1988 metų biudžetą 665 
bilijonų dolerių sumoje. Taip pat 
priėmė daug lankstesni 
ekonomini planą, leidžiantį 
įmonėms pasirinkti ką jie nori 
geriau pagaminti ir kad patys iš 
to finansiškai galėtų išsilaikyti 
ir uždirbti. 

— Washingtone nuteistasis 
30 m. bausme marinas Clayton 
Lonetree už šnipinėjimą sovie
tams, kai jis buvo Amerikos 
ambasados sargybiniu Maskvo
je, sutiko bendradarbiauti su 
atitinkamais pareigūnais ir 
papasakoti savo visą, dar 
niekam nepasakytą, veikla 
Maskvoje ir Vienoje. Už tai jam 
bus sumažinta bausmė 5 metus. 

— Washingtone lankėsi Hon
dūro prezidentas ir vedė pasi
tarimus su prez. Reaganu labai 
draugiškoje atmosferoje. Jie abu 
sutarė daryti viską, kas tik 
įmanoma, kad sutartas taikos 
planas Gvatemaloje visų Centro 
Amerikos valstybių būtų 
įgyvendintas. 

— Genevoje bus pradėti nau
ji sovietų ir amerikiečių pasita
rimai lapkričio 9 d. 

Nr. 209 

Strateginio apsigynimo 
ginklai — didžioji kliūtis 
Sovietai atsisako viršūnių konferencijos 

Maskva. — Michail S. Gorba
čiovas visų nustebimui atsisakė 
nustayti datą susitikimui su 
prezidentu Reaganu. sakydu 
mas, jog skirtumai strateginio 
apsigynimo iniciatyvos progra
moje turi būti pirmiau išspręsti. 
-Jis penkių valandų pasitarime 
su Valstybės sekretoriumi G. 
Shultzu aiškino, kad. nežiūrint 
beveik baigiamų susitarimų vi
dutinio nuotolio ir trumpesniujų 
branduolinių i-aketų srityje ir 
pažangos ilgųjų distancijų 
ginklų mažinimo klausimu, dar 
neužtenka. Ir todėl viršūnių 
pasitarimas nereikalingas. 

Shultzas ir sovietų Užsienio 
reikalų ministeris Eduard She 
vardnadze savo atskirose spau
dos konferencijose pareiškė, jog 
pagrindinis nesutarimas yra 
strateginiai apsigynimo ginklai 
ir jų pravedami bandymai 

Sovietai nesilaiko 
savo pažado 

Pagal Tasso agentūros pra 
nešimą, Gorbačiovas yra pasi
ruošęs vizitui Amerikoje, bet 
šiuo metu yra saugiau to dar ne
daryti. Washingtone preziden
tas nėra pasiruošęs atsisakyti tu 
ginklu bandymo. Sekretorius 
Shultzas atvyko su savo šimto 
žmonių delegacija, kad baigtų 
pasitarimus, nes kai Waahmg-
tone praėjusi mėnesį lankėsi 
Shevardnadze. buvo suprasta. 
kad šiame pasitarime jau bus 
nustatyta data Gorbačiovo atvy
kimui, kad galėtų pasirašyti 
minėtųjų raketų sunaikinimo 
sutartį, kurių nuotoliai yra nuo 
300 iki 3.400 myliu. 

Reikalauja ir kiios 
sutart ies 

Kremliaus pasi tar ime su 
Shultzu ir Frank Carlucci, 
Saugumo tarybos pirmininku, 
Gorbačiovas pasakė , jog 
viršūnių pasitarime turėtų būti 
aptarti ir pagrindiniai dalykai 
antrai sutarčiai, kuri vestų į 
ilgųjų distancijų sutarties pasi
rašymą ir sustiprintu 1972 m. 
ABM sutartį, kad būtų uždraus
ti erdvės apsigynimo ginklai, ra
šo Tasso žinios. Shevardnadze 
sako. jog Sovietų Sąjunga nori. 
kad Reaganas pasirašytu toli
mų distancijų sutartį kitu metu 
pradžioje Maskvoje. Jis taip pat 
iškėlė mintį, kad pasirašymui 
v idut in io ir t rumpesniujų 
nuotolių raketų sunaikinimo 
sutart ies nereikia viršūnių 
konferencijos, tai gali atlikt; ir 
kiti pareigūnai. 

Naujas siūlymas — 
nepri imtinas 

Gorbačiovas ragino padaryti 
nuolaidų strateginio apsig\ni 
mo programoje ir pasiūlė kaip 
sumažinti tolimųjų distancijų 
raketas trijose kategorijose: už 
drausti tarpkontinentines bran
duolines raketas, povandeniniu 
laivų raketas ir bombonešius. 
kur ie yra apginkluot i 
branduol inėmis rake tomis . 
Anksčiau buvo s u t a r t a 
sumažinti savo arsenalą iki 
6,000 sprogstamųjų daiiu kiek
vienoje pusėje, kas būtų beveik 
50^ mažiau, bet Gorbačiovas 

Os lo mieste Norvegijos 
vyr iausybė pranešė, kad 
padidina parama sandmistu vy-
riausybei 20^ 

dabar siūlo jas sumažinti iki 
3,000 ant žemės paviršiaus, o 
povandeniniuose laivuose 
palikti nuo 1.800 iki 2,000 ir 
nuo 800 iki 900 lėktuvuose. 
Amerikiečiams atrodė tai sun
kiai įmanomas dalykas, nes 
tektų perorganizuoti visas Ame
rikos strategines pajėgas, o ypač 
povandeniniuose laivuose. 

Reikia daugiau laiko 

Shultzas pasakė, jog dar nesu
tarta, kaip patikrinti raketų su
naikinimo faktą vidutinio ir 
trumpesniujų distancijų atveju 
ir tam reikaiui amerikiečiai 
skirs daugiau laiko, kad būtų 
nuodugniai pasiruošta sutar
čiai. Shevardnadze pasakė, kad 
susitarta procedūros reikalu dėl 
vokiečių Pershing 1A raketų su
naikinimo. Taip pat susitarta, 
kad per 18 mėnesių turi būti 
sunaik in tos trumpesniujų 
nuotolių raketos, o vidutinio 
nuotolio raketos, per trejų metų 
Saikotarpį. Shuitzas sutiko, nes 
šis terminas Amerikai priimti
nas. 

Abi pusės sutiko, kad pir
mosios reketos apie 2 5 ^ turėtų 
būti sunaikintos jas išmetant į 
erdves, kad jos pačios sudužtų 
arba kad jos būtų nušautos. Tai 
turėtų būti padaryta pirmųjų 
šešių mėnesių laiku. 

Sovietų a ts isakymas 

Niekas negali pasakyti prie
žasties, kodėl nenustatyta datos 
viršūnių pasitarimams, nors tai 
buvo sutarta padaryti Vv'ashing-
tone. Antrosios dienos pasitari
mai įgavo nervuotą nuotaiką. 
Abi puses tačiau sutiko pranešti 
savo delegacijoms Genevoje, kad 
baigtų pasitarimus minėtųjų 
raketų reikalu. Nebuvo nusta
tyta jokios datos, kada bus su
sitikta kitą kartą. Valstybės 
sekrektorius tuoj apleido Mask
vą ir išvyko į Briuselį painfor
muoti apie buvusius pasitari
mus sąjungininkų. 

Pasi tar imų dalyviai 

Be Shultzo. Carlucci. Gorba
čiovo ir Shevardnadze pasita
rimuose Maskvoje dar dalyvavo 
Anatoly Dobrynin. dabar einąs 
Centro Komiteto sekretoriaus 
pareigas užsienio reikalams, 
maršalas Sergei Achromeyev, 
sovietų ginkluotų pajėgu vadas, 
Aleksandr Bessmertnych. Už
sienio reikaių minister io 
pavaduotojas. Yuri Dubinin, so
vietų ambasadorius Amerikoje. 
Rozanne Ridgvv-ay. Valstybės 
sekretoriaus asistentas. Paul 
Nitze. nusiginklavimo reikalų 
patarėjas prezidentui Reaganui 
ir Jack Matlock, Amerikos 
ambasadorius Sovietų 
Sąjungoje. 

KALENDORIUS 

Spalio 27 d.: Gaudijozas, 
Kristeta. Hute. Frumentas. Ra
mojus. 

Spalio 28 d.: Simonas ir Ju
das. Skirmantas, Agiiė. Gaudri
mas. Vykis. 

ORAS 

Saule teka 6:15. leidžiasi 4:53. 

Temperatūra diena 52 1.. nak
tį 43 !. 



DRAUGAS, antradienis, 1987 m. spalio mėn. 27 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI Dt SVEIKU. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, ISIS S*. CalifernU Ave., Chkago, IU. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ŠIRDIES ATAKOS 
REIKALAI (4) 

Be atgimimo suliesinimui 
savo kraujo cholesteroliu ir 
pasinešimui krutėti — dar
buotis iš tikrų širdies moty
vų — nebus tikros apsaugos 
nuo širdies atakos. 
Šių dienų mediciniška tiesa 

Kiekviena kelionė, kokia ji be
būtų, prasideda vienu — pirmu 
žingsniu. Visi lietuviai dar per 
šią savaitę, gydytojo talki
nami, sužinokime savo krauju-
je cholesterolio perviršiaus kie
ki — ženkime pirmą žingsnį ap
sisaugojimo nuo širdies atakos 
kelionėje. Tai bus tas pirmas 
žingsnis į apsaugą nuo peranks-
tyvos sklerozės, taigi ir nuo 
širdies atakos, kurią sukelia 
sklerozė. 

Taip kaip dabartinė preziden
tienė žengė gerą žingsnį apsau
goje nuo krūties vėžio — ir tapo 
išgelbėta, nes nepavėlavo to 
žingsnio žengti, nedelsė kaip 
dauguma mūsiškių kad delsia. 
Pasekdami jos elgesį, taip ir mes 
elkimės širdies arterijų sklero
zės ir kitokių negerovių reika
luose: nepavėluokime užbėgti 
širdies atakai už akių, atsakan
čiai tikrinkimės savo kraują 
nedelsdami. 

Kokie kraujo tyrimai būtini 
kovojant su širdies ataka? 

Laboratorijoje ištiriamas 
kraujas ne tik dėl cholesterolio, 
bet ir dėl kitų širdies ataką grei
tinančių chemikalų: triglyceri-
dų, LDL, rūgštumo (uric acid) ir 
saldumo (glukozės). Tai ir yra 
svarbiausi tyrimai širdies ap
saugos nuo sklerozės reikale. 
Tokie tyrimai atliekami kartu 
tiriant cholesterolio kiekį. Prieš 
tyrimus reikia būti 12 valandų 
negerus ir nevalgius ir nusi
nešti laboratorijon Medicare 
kortelę ir iš gydytojo raštelį, 
kuriame būtų pažymėta tiria
mojo liga (dažniausiai: „general 
arteriosclerosis", ligonio am
žius, gyvenamoji vieta ir „Sočiai 
Security" numeris. Tirti daž
niausiai pakanka ,,CBC", 
„SMA-12", „LDL" ir „Triglyce-
rides". Taip reikalą sutvarkius 
pacientui nereikia nė cento 
mokėti. Rezultatus atsiunčia 
gydytojui ir jis tada gali orien
tuotis, kaip geriausiai ligoniui 
patarnauti apsaugoje nuo šir
dies atakos. 

Tyrimais nustatyta, kad tik 
pusė visų amerikiečių yra taip 
išsityrę savo kraują. Kas dar 
blogiau — net nė 5% jų neatsi
mena savo kraujo riebumo duo
menų. O jau apie žinias, kaip jis 
saldus ir rūgštus — nė kalbos 
nėra. Tas nurodo, kad čia 
žmonės mažai arba visai nesirū
pina savo sveikata. Elgiamasi 
po senovei, kada nebuvo geros 
pagalbos širdies apsaugos srity
je. Todėl čia ir dabar žmonės 
nusiteikia laukti „kas bus — tas 
bus: nuo likimo neišsisuksi". 
Norima būti sveikais be 
jokių pastangų, kurios žymiai 
gali pagerinti jų sveikatingumą 
ir saugoti juos nuo pavojingiau
sio priešo — širdies atakos. 
Dažnas mūsiškis tiki, kad tik 
anas. o ne jis sirgs. 

Taip elgiantis dauguma lau
kia kol. taip sakant, trenks per
kūnas — kol vieną rytą pabus su 
širdies ataka ir tik tada ims pa
skubomis pagalbos ieškoti. Tai 
didelė mediciniška tragedija da
bartinio čionykščio — tiek 
amerikiečio, tiek lietuvio. Su 
tokiais apsileidėliais, mums vi

siems nepakeliui. Mes, lietu
viai, turime būti verti garbingo 
savo vardo: turime šiandien 
reikiamai ir mokoviškai tvarky
ti savo sveikatos reikalus, įskai
tant ir tinkamą užbėgi mą šir
dies atakai už akių. 

Todėl nusiteikime reikiamai 
šviestis ir atgimti savu būdu, 
nusiteikimais, kad darbavima
sis apsaugojime nuo širdies ata
kos mums taptų neišvengiamas 
kasdieninis būtinumas. 

Žinoma, bus ir tokių, kurie ap-
sileis savo pilnos sveikatos ap
saugoje taip ir tol, kol kris 
staiga negyvi širdies sklerozės 
giltinės pakirsti. Jei taip būtų 
pasielgusi dabartinė preziden
tienė, jei ji bent pusę metų būtų 
pavėlavusi reikiamai tirtis dėl 
krūtų vėžio pradžios, ji irgi būtų 
kritusi — tiesa, tik palengva ir 
su dideliais skausmais. Jos 
dabar ne metai, bet mėnesiai 
būtų buvę suskaityti. O dabar 
ji yra beveik tikrai išgelbėta. 
laiku tuo reikalu viską, kas rei
kalinga atlikus. 

Taip ir mes lietuviai elkimė=: 
kol dar laikas, savu tinkamu el
gesiu bėkime visiokioms ligoms 
už akių, nes tik toks bėgimas 
kaip tik ir yra reikiamas šiose 
dienose savo sveikatos tvarky
mas. Jau seniai praėjo laikai. 
kada žmonės mėgino vien piliu
le visus savo sveikatos reikalus 
tvarkyti. 

Kaip dabar dauguma lietuvių 
moterų, saviems gydytojams 
talkinant, pasidarys savų krūtų 
„x-ray" nuotraukas, taip visi 
mūsiškiai, ypač vyrai, saugosis 
nuo širdies atakos, žengdami 
pirmą žingsnį, reikiamai išsitir-
dami savo kraują. 

Negerai, kad nemažai mūsiš
kių persiima netvarkingųjų 
amerikiečių elgesiais: daugelis 
lietuvių eina pėda pėdon su 
„menkadūšiais" svetimtaučiais, 
mūsiškiai lygiai kaip tie svetim
taučiai girtauja, rūko, persi-
valgo; pensininkais būdami 
persisėdi ir perriebiu maistu 
tiesiog vaikiškai savo gomu
riams pataikaudami, savas šir
dis devyniais kalavijais varsto. 
Nėra kito verto gyventi gyve
nimo be atgimimo į mediciniš 
kai sveiką elgesį visame kame, 
įskaitant ir mitybą. 

Dar blogiau kartais tūlas lie
tuvis elgiasi. Sakysim, pensi
ninkui, reikiamai kraują išsky
rus, gydytojas jam primena, kad 
jo kraujas labai nusilpęs, beveik 
jau į vandenį virstąs ir jam 
esanti reikalinga stropi pagal
ba. Šis gi visai tuomi nesi
rūpina, nesigydo nuo pa
gydomos mažakraujystės, nes 
jam svarbiau futbolo rungtynės: 
„Geras bus man ir toks krau-
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jas..." sumurma ir kiūtina toiyn 
vos kvapą atgaudamas plepėti 
su kiekvienu sutiktuoju. Toks 
bobute-plepute virtęs dar savo 
liežuvį šiaip taip pajudina, kaip 
ta iš vandens ištraukta žuvis 
žiopčiodamas. 

O čia va dar ir pensininkė, 
kaip nebaltintos drobės žaliai 
balto veido spalvos būdama, 
nesigydo atitaisomos maža
kraujystės, o prašo gydytojo tik 
,,šato", nes ji jau nebepaeinanti 
iš nusilpimo. Ji būtino kraujo iš
tyrimo atsisako, nes, pagal ją, 
gana daug daktarai jos kraujo 
kadaise ištraukė. Didesnio me
diciniško tamsumo nerasi nė ur
vinio žmoguas oloje, net su ato
miniu žiburiu ieškodamas. Taip 
ir panašiai mediciniškai kvailio-
jančiųjų. į niekus virstančiųjų 
mūsiškių tarpe randasi gyva 
pekla. Tik visi pro juos tyliai 
praslenka, juos jų nelaimėje 
vienus palieka. 

Blogiausia, kad net tūli žmo
gaus sveikatos prižiūrėtojai pro 
tokiu? negirdomis praslenka: 
mažai kas tokiomis paklydu
siomis mediciniškose pievose 
avimis rūpinasi. Dėl per didelės 
skubos pamirštama reikiamai 
rūpintis didžiausio rūpesčio 
reikalingaisiais, sava asmenybe 
labai pastipusiais ir dėl to 
reikiamos mediciniškos pa
galbos nesistengiančiaisiais 
gauti. Mūsų visų pareiga yra 
kaip tik tokiems padėti dabar 
galima mediciniška pagalba 
pasinaudoti. 

Lietuvio gydytojo ir 
kiekvieno šviesuolio 
svarbiausia pareiga 

Čia ir yra mūsų visų lietuvių 
gydytojų vienas svarbiausių 
darbų: virš minėtus tokius sa
viškius silpnabūdžius, apsilei
dėlius mylint — tik jų elgesių 
nepateisinant, — turime eiti 
jiems pagalbon. Reikia suorga
nizuoti dar mediciniškai iš ge
ro kelio neiškrypusiųjų mūsiš
kių būrelius, kad jie eitų pagal
bon paklydusiems.. Būtinai rei
kia tokiems-tokioms padėti da
bar, nes vėliau jų sveikata su-
menks taip. kad net ir geriau
sios pastangos ir didelės išlaidos 
nepajėgs jų sulaikyti nuo anks
tyvos ir išvengiamos, bet dėl 
apsileidimo neišvengtos pražū
ties. 

Rūkymas — vėžio i r širdies 
a takos pr išaukimas 

Duokim dabar tokį 53 metų 
vyriški, nuo 16 savo amžiaus 

metų rūkiusį ir dabar per ciga
retę į savą stemplę vėžį prisi
šaukusį. Jis jau du mėnesiai vos 
tik vandenį pajėgia nuryti, apie 
t i rš tesnį mais tą seniai 
pamiršęs. Tokiam jau nėra 
jokios tikros mediciniškos pa
galbos, nors ir kažin kaip net ge
riausi gydytojai su visomis da
bar galimomis priemonėmis su 
vėžiu kovodami besistengtų. O 
jis, vos 53 metų sulaukęs, šiaip 
labai sveikas, aišku nori gyven
ti, sava šeima džiaugtis. Dabar 
jis suprato, kaip jam reikėjo jau
nystėje elgtis , apsieit i be 
cigaretės. 

Jo nesveiko elgesio iššaukta 
tragedija tegul paska t ina 
kiekvieną mūsiškį apsieiti be 
rūkymo, nes gyventi ar anksti 
per savo apsileidimą mirti yra 
mūsų pasirinkimas. Dėl tokios 
gyvenimo tikrovės tegul nė 
vieno ir nė vienos iš mūsiškių 
lūpų nepaliečia cigaretė. Mat, 

rūkymas ne tik vėžį, ne tik šir
dies ataką — didelę skleroze — 
prišaukia, bet ir daugelį kitokių 
negerumų rūkoriui ir jo dūmus 
kvėpuojantiems. 

Gana, oi gana visų tų pasakų, 
pamokslų, to akmens plaukti 
mokymo, kai nesigriebiama 
reikiamų darbų — svarbiausia, 
už savu pavyzdžiu kito į gėrį 
nuteikimo. Čia savu pavyz
dingu gyvenimu tėvai, moky
tojai, gydytojai, o ypač dvasiš
kiai ir visi kiti šviesuoliai turi 
stengtis įsigyti ne vien banke 
didesne sąskaitą bet tuč tuojau 
griebtis svarbiausios veiklos: 
stengtis išsiugdyti žmonišką 
charak te r į (nusi teikimą, 
asmenybę), kur is saugos 
kiekvieną nuo nesveikos elgse
nos ir skatins kiekvieną savo 
gyvenime elgtis kaip tikras 
žmogus. 

Nustojus rūkyti pagerėja ne 
tik apsauga nuo vėžio, bet ir 
apsigynimas nuo pirmos širdies 
atakos, o taip pat sumažta ir 
ga l imumas su laukt i ir 
antrosios. 

Išvada. Kol dar sveiki jaučia
mės, pradėkime mediciniškai 
t ikrai elgtis. Savo elgsena 
saugokimės nuo visų širdies 
atakos prišaukėjų: nutukimo, 
kraujo suriebėjimo, nejudrumo, 
pakelto kraujospūdžio, rūkymo 
ir tvarkykimės su visomis turi
momis negalėmis, dažnai pra
džioje pasislėpusiomis, nejunta
momis. Todėl ženkime pirmą 
žingsnį toje apsaugoje — atsa
kančiai išsitirkime savo kraują. 
Daugiau apie tai kitą kartą. 

Pasiskaityti . Health and Fit-
ness 1987. Newsweek, June 2, 
1987. 

CHICAGOS ŽINIOS 
RAŠYTOJO AUKA 

MOKYKLAI 

Rašytojas kun . Andrew 
Greeley paaukojo 2000 dol. 
neturtingųjų rajono mokyklai, 
kurią jis pats lankė. 

KELS MOKESČIUS 

Chicagos mero Washingtono 
numatytas b iudžetas yra 
įtraukęs nuosavybės mokesčių 
pakėlimą 84 milijonais dolerių. 
Lėšos būsiančios panaudotos 
pensijoms, skoloms mokėti, 
šiukšlių išvežimui bei reikia
miems žemių užpylimams. Biu
džete numatyta 2.7 bil. dol. 
išlaidų, neįvedant atlyginimų 
padidinimo arti 10,000 miesto 
tarnautojų. 

STIPENDIJOS CABRINI 
VAIKAMS 

Cabrini-Green Chicagos ra
jone į Richard Byrd pradžios 

MIESTAS RUOŠIASI 
ŽIEMAI 

Chicagos mieste, pasiruošiant 
žiemos sniegui ir šalčiams, 
suvežamos krūvos druskos. 
Miestas tu r i 225 vežimus 
druskai barstyti, sniegui kasti. 

Turi 400 šiukšlėms išvežti sunk
vežimius, kurie gali būti panau
doti gintis nuo sniego. 

VAIZDAJUOSTĖS 
TĖVAMS 

Amerikoje daugėja gamyba 
vaizdajuosčių, kurios duoda pa
tarimus tėvams, kaip auginti 
kūdikius. 

ATSIGAUNA 
CATERPILLAR 

Caterpillar bendrovė, kurioje 
dirba nemažai čikagiečių, turėjo 
stambių nuostolių, tačiau šių 
metų trečią ketvirtį baigė su 

mokyklą spalio 16 d. atvykęs 146 mil. dol. pelnu, nes padidėjo 
Burton Kaplan, atstovaudamas pardavimas, pakilo kainos ir su-

Tik sve iku mais tu save s t ipr indamas p e n s i n i n k a s yali t i k ė t i s a t i t o l i n i m o s a v o 
š i rdž ia i a takos A l v u d o pažmonyje . l i e t u v i o sodyboj*- s v e i k a i s t i p r i n a s i g a i l . 
s e suo Elena Perž inskienė . Stasys Pat laba . Petras A n k u s ir V i k t o r a s G a l e c k a s . 
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tur t ingai Highland Parko 
šeimai; pareiškė, kad jų fondas 
kiekvienam to rajono vaikui 
duos pet ketverius metus sti
pendiją po 1,200 dol. eiti aukš
tąjį mokslą, jeigu jie sėkmingai 
baigs aukštesnę mokyklą. Tuo 
galės pasinaudoti 42 vaikai iš 
rajono, dabar garsėjančio 
nusikaltimais. 

KREDITO KORTELĖS 

Nauju potvarkiu reikalauja
ma, kad Illinois valstijoje kredi
to korteles išduodančios institu
cijos kartu praneštų, kokias pa
lūkanas jų naudotojas turės mo
kėti, koks metinis mokestis, 
kaip ilgai bus galima jų įmokė-
jimų laukti. 

GERIAU MOKOSI 

Pravesti egzaminai parodė, 
kad Chicagos miesto mokyklose 
pagerėjęs mokėjimas skaitymo 
ir matematikos. Chicagos moks
leiviai priartėjo prie JAV moks
leivių vidurkio. 

mažėjo išlaidos. 

PERKA DAUGIAU 
AUTOMOBILIŲ 

Chicagos srityje 1987 metų 
modelio automobilių iki rugsėjo 
30 d. pardavimas padidėjo 6% — 
parduota 413,695 Amerikos 
gamybos automobiliai. 

NAUJI MIESTO 
TARNAUTOJAI 

Iš pradžių meras Wa-
shingtonas pamažu atleido iš 
tarnybos tūkstančius nebūtinų 
miesto tarnautojų, bet dabar vėl 
numatė priimti tūkstantį naujų, 
kas miestui sudarys metams 
apie 35 mil. išlaidų algoms. 

DR. PAUL KNEPPfR 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGUA 

1 M EM« Svprrtor, Suite 402 
Valando* pagal »u»itarim* 
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DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71*t Street 
Priima trečiadieniais, 
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DR. VMAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR OOOS CHIRURGUA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, CMeaejo 
Tel. 4 3 4 H 4 9 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr. Ketv . penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
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Pirm . antr, ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Oiagnosis. Ltd 
Marauette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 
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RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

N a m u 584-5527 
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DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 505-2602 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir 1 namus 

Tel. RE-Nance 5-1011 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

302S Weat S9th Street 
Vai pirm., antr . ketv ir penki 

nuo 12-3 vai. popiet ir 4-6 vai vak 
Treč ir sėst, uždaryta 

Tel. o f i s o ir buto: OLvmpic 2-415° 

DR. P. KISIELIUS 
C.YDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1445 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki B v.il vak 

išskvrus treč ScOi 12 iki-1 vai pe>piet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles 
tilteliai, plokštelės ir bendro)> praktika 

2099 W. 59 St. CMeaejo 
Tel. 470-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETRBKIS 
P \ N ; V GYDYTOM 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia ; v.ik.iriK run» Harlem \ v c 
I ei. 5o3-07OO 

V.ii.indos P'ifc''' -usitanm.i 

DR. FRANK PLECKAS 
'K.ilb.i l ietuviškai 

O P I OME ĮRIŠTAS 
l i knn . i akis Pritaiko akiniu* ir 

C ont.H t lenses" 
2oI8 W. ~ l s t St. - Tel. 737-514° 

Vai p.i^il susitarimą L'/darvta treč 

Dr rumjsunni ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Spenalvbe (. hirurfciia 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0889 
V.il p i rm . antr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Spenalvbė Vidaus ir plaučiu IIROS 

2S3S W. 71st 9 t , 
T«i.. 434-0100 

11 
I 

112)341 31*1 M1-9221 

M . MINA RUNAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BLILDINC, 

3200 W. 81st Street 
Ofi«o te l . RE 7-1168: 

Rezid. 3*5-4*11 
Dr. Tumasonio e r a * perenie 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 *V. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7 Antr ir 
ketv 9-12. Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEISUTIS 
INKSTV PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2656 W o3rd Street 

Vai antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
$ešt papai susitarimą 

Ofiso t e l . 776-2880, rez. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tol. 4344777 

Valandos pagal susitarimą 

HsWVWP9^W^a> 4V W l4WW^B4aTa OvVe^Pee; ^Pe^P 

Specialvbe — Vidaus liftu gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ave. 'pne Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. S8o-775o 

JOHN P. WAITKUS, M.D., FACS 
3PECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Hoiy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St.. Tol. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 
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Okupuotoje Lietuvoje 

VALDŽIOS IR 
BAŽNYČIOS 

ATSTOVŲ DIALOGAS 
M. Gorbačiovo vykdomas bačiovas ne kartą pasakė, kad 

„atvirumas" bei „pertvar
kymas" palietė ir Bažnyčios — 
okupacinės valdžios okupuotoje 
Lietuvoje santykius. Sovietinė 
spauda paskelbė pranešimą, o ir 
kitais keliais mes gavome kad 
ir kiek pavėluotą žinią, kad rug
sėjo 17 d. Aukščiausios tarybos 
būstinėje, Vilniuje, įvyko sovie
tinės valdžios ir R. K. Bažnyčios 
atstovų susitikimas, kokio 
nebuvo nuo okupacijos pradžios. 
Okupacinę valdžią atstovavo 
pats aukš. tarybos pirmininkas 
R. Songaila, komunistų partijos 
centro komiteto sekretorius L. 
Šepetys, ministrų tarybos pirmi
ninko pavaduotojas A. Česna-
vičius, Maskvos įgaliotinis kul
to reikalams P. Anilionis ir kt. 
Katalikus atstovavo: arkiv. L. 
Povilonis, vysk. A. Vaičius, kiti 
vyskupai bei vyskupijų valdy
tojai, seminarijos rektorius 
mons. V. Butkus, Lazdijų deka
nas kun. V. Jelinskas, Saldutiš
kio dek. kun. Z. Navickas, Še
duvos dekanas J. Antanavičius. 

„niekam prieš komunizmą 
neleisime veikti". Vadinasi, sis
tema gera, tik ligi jo buvę jos 
vykdytojai buvę blogi. 

Viena didžiausių Bažnyčios 
problemų Lietuvoje yra kunigų 
stoka. Š. m. pradžioje iš 630 
bažnyčių net 165 neturėjo savo 
nuolatinio kunigo. Tik 474 
bažnyčios turėjo kunigus. Iš 665 
esančių kunigų 98 buvo invali
dai, altaristai, rezidentai. 
Kasmet išmiršta apie 30 kuni
gų, tuo tarpu vienintelė kunigų 
seminarija teparuošia apie 15. 
Blogiausia kad ir ta seminari
ja yra griežtoje valdžios (tiksliau 
(KGB) kontrolėje. Štai ir minėto 
pasitarimo metu Šeduvos deka
nas kun. A. J. Antanavičius iš
drįso pasakyti: „norintys 
mokytis kunigų seminarijoje 
apžiūrimi iš visų pusių, agituo
jami atsiimti pareiškimus, kai 
kada jiems net grasinama, jie 
įsiutinami". 

Atrodo, kad ne be valdžios! 
žinios dvasininkai naikinami ir 

Iš vienos ir kitos pusės buvo ir biologiškai. Štai keletas pavyz-
daugiau pareigūnų, viso 58 
asmenys. 

Kaip žinome, ligi šiol okupa
cinė valdžia nelaikė Bažnyčios 
juridiniu asmeniu, jos atstovus 
netraktavo dėmesio vertais 
partneriais. Visus santykius bei 
reikalus tvarkė ne tarimosi 
keliu, bet savivališkai ir, 
žinoma, labai žiauriai. L. Šepe
tys, atstovavęs komunistų par
tiją, pasakė, kad „susidarė 
objektyvios aplinkybės visa
pusiškai įgyvendinti sąžinės 
laisvės reikalavimus". Esą „su
darytos sąlygos ir religinėms 
bendruomenėms funkcionuoti". 
Visos parapijos turinčios savo 
bažnyčias, esanti Bažnyčios hie
rarchija, veikianti kunigų semi
narija, kurioje ruošiami nauji 
kunigai, atliekamos nevaržo
mos religinės apeigos, leidžiama 
religinė literatūra, re
montuojami maldos namai ir su
teikiamos kitos „laisvės". R. 
Songaila pagyrė Bažnyčią, kad 
ji „kultūros paminklų apsaugoje 
atliko ir atlieka didelį darbą". 
Atseit, bažnyčių pastatai 
„mūsų", o jūs tik mokėkite 
nuomą ir remontuokite. Žodžiu, 
pagal priežodį, „gyvenk ir 
norėk". 

Pasitarime buvo leista pakri
tikuoti kai kurie valdžios parei
gūnų veiksmai, o ir patys val
džios atstovai viena kita proga 
neneigė, kad buvę iš jų pusės 
„klaidų". Tačiau čia pat jie la
bai stipriai pasisakė prieš dvasi
ninkus, sakančius „ekstremis
tinio turinio pamokslus". Pasi
gyrė padarę nutarimą grąžinti 
katalikams Klaipėdos bažnyčią, 
davę leidimus ir meždiagas at
statyti dar kelias sunaikintas 
bažnyčias, o kunigų seminarijai 
leidę nusipirkti naują „Volgos" 
sunkvežimį. 

Tačiau iš tiesų tos „dovanos" 
ir pažadai tebėra lašas didžiau
sių skriaudų, kurias okupacinė 
valdžia padarė, jūroje. Jų čia 
neišvardinsime, nes jas gerai 
žino ne tik Lietuvos ir išeivijos 
tikintieji, bet ir viso pasaulio 
geros valios žmonės. Pagaliau 
tų skriaudų, kruvinų, dvasinių 
bei moralinių, tiek daug, kad 
net gerus norus turėdama 
valdž-4 negalėtų greitai 
išlyginti, atitaisyti. 

Tačiau galbūt „bloga taika" 
geriau, kaip karas. Iš to visko 
gerai tiek, kad valdžia Bažnyčią 
jau laiko tam tikru partneriu. 
Šis, kad ir labai mažas žingsnis 
suartėjimo kryptimi, vertas ir 
mūsų dėmesio bei komentarų. 
Bet tvirtai pasitikėti valdžios 
pareigūnų žodžiais ir net kai ku
riais veiksmais, dar neturime 
pagrindo, nes ir pats M. Gor-

Lietuvių Prekybos rūmų susirinkime. Iš kairės: Vytautas Skuodis, pirm. Antanas Rudis ir Balio 
vald. pirm. Maria Rudienė. 

N'uotr. J . Tamulaič io 

PIRMIEJI BANDYMAI 
SUJUNGTI PADALYTĄ VOKIETIJĄ 

džių. Ligi šiol „neišaiškintomis" 
aplinkybėmis žuvo: 198O.X.9-10 
Luokės klebonas kun. L. 
Šapoka, 1981.VHI.8 Pamūšio 
klebonas kun. L,. Mažeika, 
1981.XI.24 „sunkvežimio su
važinėtas" Adutiškio klebonas 
kun. Br. Laurinavičius, 
1986.II.5 „auto avarijos" auka 
kun. J. Zdebskis. Buvo ir 
daugiau užpuolimų bei dvasi
ninkų kankinimų. Paskutinė 
mus pasiekusi žinia: 1987 .IX. 16 
du sovietinės milicijos ar KGB 
pareigūnai, apsirengę leite
nanto ir kapitono uniformomis, 
įsiveržė į Gruzdžių klebono 
butą, prieš tai nuodais nutildę 
kleboniją saugojusius šunis, 
žiauriai primušė kleboną kun. 
Juozą Čepėną, užčiaupė jo 
burną nuodingais skarmalais, 
pririšo rankas prie kojų. Pana
šiai pasielgę su šeimininke, 
pasišalino, pagrobę daugybę 
klebono daiktų, automobilį (jį 
nupirko jam jo broliai JAV-
bėse). Po kiek laiko klebonas bu
vo kaimynų išlaisvintas. Apie 
įvykį pranešta milicijai. Prasi
dėjo neva tardymas, apklau
sinėjimai, bet „piktadariai" 
nesurasti. „Varnas varnui akies 
nekerta"... 

Pažymėtina, kad paskutiniai 
du atvejai įvykdyti jau „glas-
nost" laikais. Taigi klausimas, 
ar tikrai ko gera galima laukti 
iš „perestroikos". Aišku tiek, 
kad okupacinė valdžia galbūt 
pamatė, kad negalės staiga iš
naikinti religijos. Taigi stengsis 
ją naikinti pamažu, palaipsniui, 
pirmoje eilėje mažindama dva
sininkų skaičių, infiltruodama 
į seminariją „savo žmones". Jau 
dabar pastebėta, kad kunigais 
leidžiami šventinti ne tie 
seminarijos absolventai, 
kuriuos reikėtų, bet į šven
tinamųjų skaičių įmaišant tuos 
klierikus, kurie tų šventimų ne
verti ar abejotini. 

Kaip ten kas bebūtų, vis dėlto 
dialogas turi būti ir toliau 
tęsiamas, žinoma, labai apdai
riai, nes gyvenimo praktika pa
rodė, kad Sovietai turi labai 
gerą, be galo klastingą ir ap
gaulingą diplomatiją ir puikiai 
sugeba apgauti vakariečius, 
ypač amerikiečius. Bet Lietuvos 
Bažnyčios atstovai, rodosi, tai 
gerai žino ir, tikėjime, nedarys 
nuolaidų ten, kur jos negali būti 
daromos. 

Dabar sovietuose pasmer
kiamos ankstesnio režimo klai
dos bei neteisybės, žadama ati
taisyti nuoskaudas. Tai ir Lie
tuvos Bažnyčia turi reikalauti 
tiek ankstesnių skriaudų atly
ginimo, tiek pilnos religijos 
laisvės. b. kv. 

Paskutiniojo karo laimėtojai, 
ypač sovietai, bijodami, kad 
Vokietija vėl netaptų karine 
grėsme, ją padalino į dvi dalis 
— Rytų ir Vakarų. Pirmoji su 17 
mil. gyventojų pasivadino Rytų 
Vokietijos demokratine respub
lika (RVDR) su sostine Berlynu, 
o antroji, turinti 61 mil. 
vokiečių — Federalinė respub
lika (FR) su sostine Bonna. Tai 
buvo labai dirbtinis padali
nimas, atliktas 1949 m. Vaka
riečiai vokiečiai tik 1972 m. 
RVDR pripažino kaip atskirą 
valstybę. Iki tol ji buvo va
dinama sovietų zona. Tačiau ir 
toliaują laiko dalimi tos pačios 
tautos, svajoja, kad vieną dieną 
ji vėl prisijungs prie vakarinės 
dalies. 

Įvedus Rytų Vokietijoj beveik 
sovietinio tipo režimą, prisidėjo 
žmonių masinis bėgimas į Fe-
deralinę respubliką. Bėgimą 
taip pat skatino giminystės ry
šiai bei po karo žymiai antroje 
pusėje pagerėjęs žmonių eko
nominis ir politinis gyvenimas. 
Prasidėjo šaudymas į bėglius, 
didėjo aukos, tačiau laisvės 
trokštančių tuo neįstengė įbau
ginti. Todėl 1961 m. Maskva 
įsakė Erichui Honeckeriui, Ry 
tų Vokietijos vadui, jau 1935 m. 
Hitlerio už komunistinę veiklą 
laikytam kalėjime, tarp Rytų ir 
Vakarų Berlyno išmūryti aukš
tą sieną (dabar dažnai vadina-

BRONIUS VASKAITIS 

mą gėdos siena), kurią nuolatos 
turi saugoti ginkluoti kareiviai 
su išdresiruotais šunimis. Vis 
tiek atsiranda drąsuolių, ban
dančių šias bei kitas kliūtis nu
galėti ir patekti į vakai us. Jau 
beveik per dvi dešimtis metų žu
vusiųjų skaičius siekia tūkstan
čius. 

-
Noras suartėti 

Nors vakariečiai vokiečiai ir 
šnairuoja į Rytų Vokietijos reži
mą, tačiau bendri reikalai juos 
verčia gerinti santykius su 
atskirtais broliais. Šį klausimą 
pirmas pradėjo judinti Willy 
Brandtas, socialdemokratų va 
das, kai jis buvo Vakarų Vokie
tijos kancleriu. Jis santykius 
norėjo gerinti ne tik su RVDR, 
bet ir su visų rytų komunistų 
bloku. Su juo prasidėjo vadi
nama „Ostpolitik". Panašaus 
nusistatymo buvo ir tos pačios 
partijos kancleris Helmutas 
Schmitas. 1981 m., lanky
damasis Rytų Vokietijoj, jis pa
kvietė Honeckerį apsilankyti 
Bonnoj pasitarimui. Pastarasis, 
tikėdamasis, kad tuo jo pres
tižas žymiai pagerės, kvietimą 
mielai priėmė, tačiau iš Krem
liaus negavo leidimo. Buvo 
aiškinama, kad tam esanti 
nepalanki atmosfera, nes tų 

metų gruodžio 13 dėl Soli
darumo aktyvios veiklos Len
kijoj buvo įvestas karo stovis. 

1982 m. Fed. Vokietijos 
kancleriu tapęs Krikščionių 
demokratų unijos vadas Helmu
tas Kohlis galvojo į didesnes 
bičiulystes su Honeckeriu 
nesileisti. Tačiau, spaudžiant 
Laisvųjų demokratų partijai, tu
rinčiai jo koalicinėje vyriausy
bėje savo atstovus ir žinant gy
ventojų nuotaikas (vieno viešo 
apklausinėjimo metu 959r pasi
sakė už Honeckerio apsilanky
mą Bonnoje), teko nusileisti. 
1985 m. Kohlis, būdamas Mask
voje Konstantino Cernenko 
laidotuvėse, ten sutiktą Honec
kerį vėl pakvietė atvykti į V. 
Vokietiją. Tačiau tik šiais 
metais Maskva jam davė lei
dimą vykti į tą Vokietijos dalį, 
kurioje jis buvo gimęs ir pralei
do jaunystę. Greičiausia ir da
bar jo sovietai nebūtų išleidę, jei 
ne prie pabaigos einantis su 
JAV susitarimas dėl artimų ir 
vidutinių distancijų raketų 
sumažinimo, V. Vokietijos su
tikimo atsisakyti Pershing 1 A 
raketų. O gal prie to prisidėjo ir 
Gorbačiovo noras pasirodyti Va
karams, jog ir jis esąs liberalas. 

Honeckeris Bonnoje 

Jo istorinė viešnagė prasidėjo 
rugsėjo 7 d. ir tęsėsi keturias 

dienas. Jį sutinkant Bonnoje, 
prie kanclerio rūmų plevėsavo 
abiejų Vokietijų vėliavos ir buvo 
grojami jų himnai. Stebėtojų 
nuomone, Honeckerio veidas 
spinduliavo džiaugsmu, o 
Kohlio veide atsispindėjo gilus 
liūdesys. Prof. Werneris Ka-
telfleiteris, dėstąs politinius 
mokslus Kielio universitete V. 
Vokietijoj pridėjo: „Nėra jokios 
abejonės, kad dauguma Fede
ralinės respublikos gyventojų 
buvo nepatenkinti ir RVDR 
himnu ir jos prie kanclerio įstai
gos iškelta vėliava". 

Federalinėj respublikoj yra 
paprotys, jog atvykusį valstybės 
šefą lydi 15 motociklistų. Norint 
sumažinti pagarbą Honeckeriui, 
jį lydėjo tik septyni. Oficialaus 
baliaus, kuris buvo rodomas ir 
R. Vokietijos televizijoj, metu 
Kohlis pasmerkė Berlyno sieną 
ir reikalavo, kad komunistų va
das nuo jos pašalintų sargy
binius, turinčius įsakymą šau
ti į bėgančius per ją. (Dera pami
nėti, kad jo vizito metu tas 
įsakymas buvo atšauktas). 
Vadovaudamasis diplomatiniu 
protokolu, Honeckeris Kohlio 
kalbą išklausė ramiai ir, jai 
pasibaigus, mandagiai paplojo. 

Savo žodyje svečias pabrėžė, 
kad, kaip vanduo nesijungia su 
ugnimi, taip ir kapitalizmas su 
komunizmu. Kita proga jis 
pareiškė, kad Vokietijų sujun
gimas yra tik saldus prie ži
dinio. 

Pagal neseniai padarytą V. 
Vokietijos gyventojų apklau
sinėjimą tik 19% pasisakė, jog 
jie tiki, kad kada nors vėl bus 
viena Vokietija. Ir Kohlis, 
prieš atvykstant Honeckeriui, 
pareiškė, jog jis negalvojęs, kad 
susijungimas įvyktų jam gyvam 
esant. V. Vokietijos prez. Re. 
Weizsaekeris pareiškė: „Abiejų 
Vokietijų gyventojai priklauso 
tai pačiai tautai, kuri nepra
sidėjo su Bismarku ir nesibaigė 
su Hitleriu". Abiem Vokieti-
joms susijungti vis tiek yra ge
resnės galimybės, negu mums 
atgauti nepriklausomybę. Gali
mas dalykas, kad dabar gailisi 
ir 3 didieji, — Amerika, Prancū
zija, Anglija, — kad leido Vokie
tiją padalyti į dvi dalis. Jei ji nū
nai su 78 mil. gyventojų būtų 
Vakarų pusėje, žymiai didesnis 
karinis potencialas susidarytų 
prieš Sov. Sąjungą. 

Vizito rezultatai 

Honeckerio lankymosi metu 
buvo pasirašytos mokslinės ir-
technologinio bendradarbia
vimo sutartys. Kohlis pakvies
tas aplankyti R. Vokietiją. 
Abiejų Vokietijų vadams kal

bantis, stiprėja viltys, jog pra
dės lengvėti žmonių perėjimai iš 
sovietų zonos į vakarinę pusę. 
1984 m. į V. Vokietiją buvo duo
dami leidimai tik pensininkų 
amžiaus žmonėms. Minėtais 
metais tokių leidimų buvo iš
duota 210.000. Praėjusiais me
tais trumpiems vizitams į vaka
rinę dalį leidimus gavo 573,000 
įvairaus amžiaus žmonių. Šiais 
metais iki Honeckerio atvykimo 
juos jau turėjo 866,000 gyven
tojų. Dabar gana lengvai leidi
mai nuolatiniam apsigyvenimui 
V. Vokietijoj duodami pensi
ninkams, negalintiems dirbti. 
Honeckeris žino, kad tuo su
darys finansinę naštą vaka
riečiams: reikės juos remti pini
gais, rūpintis jų sveikata. 

V. Vokietija nemažai pinigų 
išleido išpirkimui politinių 
kalinių iš sovietų zonos. Nuo 
1963 m. iki dabar tokių kalinių 
išpirkta 20,000. Vieno kalinio 
kainos vidurkis sukasi apie 
40,000 markių. Tokiu būdu 
šiam reikalui Bonnos vyriau
sybė išleido apie 800 mil. mar
kių. Be to, iš jos 550 mil. mar
kių gavo paskoloms bei pašal
poms. Kohlis subsidijavo ir 
greitkelio, jungiančio abi Vokie
tijas, pravedimą. 

Kuris išėjo laimėtoju? 

Pasibaigus viešnagei, pasipylė 
įvairūs komentarai. Buvo 
keliamas klausimas, kuris dau
giau laimėjo — Kohlis ar Honec
keris? Sutinkama, kad ateityje 
abiejų Vokietijų santykiai 
gerės. Yra užuominų, kad 
Berlyno siena, kurią prez. 
Ronald Reaganas atidaromoje 
šių metų Jungtinių Tautų sesi
joj reikalavo tuojau nugriauti, 
pradeda gėdytis ir sovietų impe
rijos vadas Gorbačiovas. Grei
čiausia ji bus nugriauta. Tačiau, 
kas liečia susijungimą, nema
tyti jokių prošvaisčių. Aplamai 
politiniai analistai galvoja, kad 
po vizito žymiai sustiprėjo Ho
neckerio prestižas. Jų nuomone, 
dabar R. Vokietijos vadui bus 
atviri keliai ir į kitas Vakarų 
valstybių sostines. Pasikal
bėjime su „Hamburger Morgen-
post" laikraščio korespondentu 
JAV ambasadorius Richard R. 
Burt pareiškė, kad, nežiūrint 
didelio nuomonių skirtumo, 
vieną dieną Honeckeris ap
lankys ir Baltuosius rūmus. 

Pirmenybę suteikiame amži
nybei prieš laikinumą, protui 
prieš jausmus, Sutvėrėjui prieš 
tvarinius. 

L. Stolberg 
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Imperatorius sąmokslo vis tiek neišvengė, nors tik 

jau po mirties. Kai imperatorius mirė, dvaro didžiūnai 
susimokė perimti valdžią. Jie nusiuntė imperatoriaus 
vyresniam sūnui šilko virvutę su imperatoriaus ant 
spaudu. Šis, būdamas paklusnus sūnus, tuoj pat 
pasikorė. Valdžia perėjo kitam, mažamečiui sūnui, iš 
tikro į didžiūnų rankas. Liko tik problema, kaip 
nuslėpti imperatoriaus mirties tikrąją datą, nes reikėjo 
vaizduoti, kad sosto įpėdinis mirė pirmiau, negu 
imperatorius. Taigi buvo pavėluotai paskelbta impera
toriaus mirtis, laidotuvės, o kad žmonės tikros teisybės 
neužuostų, imperatoriaus karsią iš abiejų pusių lydėjo 
vežimai su pašvinkusia žuvim. 

Tą patį rytą mes dar spėjom apžiūrėti kankinės 
žąsies pagodą. Darėmės pagodų specialistai, kiek
vienam mieste jų apžiūrėdavom vieną ar dvi. Mūsų 
„trys muškietininkai" laikė pareiga užlipti į kiekvieną 
iki viršūnės. Kankinės žąsies pagoda buvo labai ena, 
i i septinto šimtmečio, nors sugriuvus ir atstatyta. Iš
vaizda ji nebuvo tipiškai kiniet iško stiliaus, daugiau 
panašėjo į Yukatano Majų piramides. Viduje buvo kele
tas įdomių Budos statulų, kažkuriuo būdu išlikusių 
„kultūrinių kareivių" nesunaikintu. 

Po pietų turėjom tuoj pat skristi į Beijingą, tačiau 
vadovas pranešė, kad mūsų kelionė nustumta į vaka
rą. Turėjom tris valandas laiko, kurias jis mums pa
tarė išnaudoti poilsiui, nes Beijinge mūsų laukia ilga 
programa. Visi mano bendrakeleiviai nuėjo prigulti, 
tik aš vienas su foto aparatu išėjau į miestelį. 

Miestelis, kurio pašonėj buvo mūsų viešbutis — 
dvaras, turėjo iš išvaizdos gal 5000 sielų. Pakraščiais 
jau gyveno ūkininkai. Jų namai buvo senoviškos iš
vaizdos, apsupti aukšta mūrine tvora. Buvo kukurūzų 
derliaus džiovinimo laikas, kukurūzų burbuolių kuokš
tai buvo sukabinėti ant stogų, ant tvorų, ant sienų ir 
ant virvių. Kai kur atrodė, kad visas namas ir kiemas 
buvo padengti kukurūzų burbuolėmis, o kiek netilpo, 
tai buvo tiesiog iškloti ant gatvės iki pusės ją užden
giant. Pagalvojau, kas būtų jei Illinois farmeriai, užuot 
džiovinę savo kukurūzus karšto oro pūtimu skardiniuo
se aruoduose, turėtų juos iškloti ant vienos pusės kelio. 
Čia, kai judėjimas nedidelis, jis nebūdavo sutrukdytas, 
netgi ir sunkvežimis pilnas kareivių sulėtėjęs 
aplenkdavo kukurūzinę barikadą. 

Tačiau daugiausia važinėjo ne sunkvežimiai, o 
mediniai, žmonių traukiami vežimai. Jie buvo 
vidutinio dydžio, sakyčiau tokie, kokius gautum 
sukergus lietuvio ūkininko vežimą su švabo „vėgėle". 
Kiniečiai juos taip aukštai prikraudavo šieno, kad ste
bėdavausi, kaip vienas žmogus gali jį pavežti. 

Paėjau gilyn į miestelį, džiaugdamasis, kad pagaliau 
gaunu matyti tikrąją, ne turistinę Kiniją. Štai resto
ranas, visai kitoks, negu kuriuose mus maitina. Prie 
gatvės tik niša, kurios gilumoje kaista katilas, o 
svečiams pastatytas suolas jau pačioj gatvėj. Ant suolo 
apyjaunis kinietis pasisodinęs savo mažą dukterį, 
kimšo jai su pagaliukais makaronus į burną. Su ges
tais ir šypsena parodžiau, kad noriu juos nufotografuoti. 

Ir svečiai ir virėjai tuoj išvirto šypsenomis, parodydami 
savo sutikimą. Turbūt niekas kitas taip mielai nesi
šypso, kaip kiniečiai. Įkišau savo galvą į pora krau
tuvių, į kirpyklą, visur susikalbėdamas tik šypsena ir 
visur gaudamas šypsenos atsakymą. 

Pusė kinietiško gyvenimo atrodo vyksta pačioj 
gatvėj. Štai buvo gatvės skaitykla. Dalis šaligatvio 
buvo nuklotas vaikiškomis „comics" tipo knygu
tėmis, aplinkui vaikai sutūpę jas skaitė. Atrodo, kad 
tai buvo laisvosios rinkos (o gal turėčiau sakyti juodo
sios rinkos) biznis: vaikai už knygutės skolinimą turėjo 
mokėti po penkis fenus. Knygyną tvarkė kokių 12 metų 
vaikinas, jau spėjęs įsigyti biznieriaus išvaizdą, ir 
manieras, sprendžiant iš to, kaip jis rinko pinigus. 
Užsimaniau nusipirkti kinietišką knygutę atminčiai 
ir pasiūliau už ją yuaną. Tas iššaukė ilgas derybas — 
aš rodžiau, kad knygutė man yra verta yuano ir grąžos 
nereikia, o berniukas būtinai įkišo man atgal 75 fenus. 

Kitas vaizdas buvo man lyg ir svajonės 
išsipildymas. Daug girdėjau apie Kinijos „basakojus 
daktarus", kurie, šiek tiek apmokyti medicinos pa
grindų, buvo tūkstančiais paleisti į Kinijos kaimus ten, 
kur tikros medicinos pagalbos niekad nėra buvę. Dabar 
visai nelauktai vienas iš tų basakojų stovėjo prieš 
mane. Tiesa, jis nebuvo basas, avėjo sandalus, kaip ir 
dauguma kiniečių. Ant gatvės jis buvo pasistatęs mažą 
staliuką su įvairaus didumo stikliniais indais. Juose 
buvo parazitinių kirmėlių pavyzdžiai— askarides ir 
soliteriai. Rodydamas kirmėles, jas aukštai iškėlęs jis 
kalbėjo aplink susirinkusiam būriui žmonių. Kalbėjo 
jis karštai, su entuziazmu, lyg būtų jis politinis agita
torius, ne medikas. Klausytojai buvo daugiausiai jauni 
vyrukai, kurie kapitalistiniuose kraštuose arba būtų 
darbe, arba ieškotų darbo. 

(Bus daugiau) 
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APMĄSTYMAI 
LIETUVIŲ FONDO 

SUKAKČIAI ARTĖJANT 
JURGIS JANUŠAITIS 

Spalio 31 d. Chitagoje Lietu
vių fondas iškilmingai paminės 
savo veiklos dvidešimt penkerių 
metų sukaktį. Iškilmes bus šau
nios, dalyvių daug. Aidės svei
kinimų, linkėjimų ir padėkos 
fondo steigėjams, ugdytojams 
kalbos. Tai didelė Lietuvių fon
do švente. 

Palyginant dvidešimt penkeri 
metai organizaciniame gyve
nime nėra ilgas "laikas. Tačiau 
svarbu, ką per tą laiką pati in
stitucija atliko, kokie jos darbai, 
kokia nauda lietuviškai 
visuomenei. 

Lietuvių fondo veikią, darbus, 
sumanymus sekame iš spaudos, 
kurioje Lietuvių fondo idėjos 
propaguotojai seka jo veiklą ir 
žiniomis dalinasi su visuomene. 
Spaudai, radijo ir bendradar
biams šiuo atveju priklauso 
didelė ir nuoširdi fondo ir 
visuomenės padėka. 

Grįžtelėkime į pirmuosius 
Lietuvių fondo kūrimo metus. 
Dar mūsų atmintyje išlikę pir
mieji jauno entuziasto dr. An
tano Razmos straipsniai spau
doje, iškeliantieji Lietuvių mili
joninio fondo idėjas. Mename ir 
Lietuvių Bendruomenės pastan
gas ta kryptimi. Mename ir 
susitarimą steigti vieną Lie
tuvių fondą. Dr. Antanas Raz
ma rado nedidelį būrelį pase
kėjų. Tačiau jie buvo entuzias
tai. Kai pokalbiuose ir net spau
doje abejojom idėjos realumu, 
net entuziastus vadinome sva
jotojais, tai keliolika žmonių 
neatlaidžiai siekė užsibrėžto 
tikslo. 

Pradžia nebuvo lengva. Pir
mieji įnašai nebuvo dideli. Bet 
pats tikslas, pati idėja kaskart 
gyvėjo. ryškėjo ir pradininkų 
gretas sparčiau papildė ir iš 
plačiosios visuomenės sluoks
nių. Kai iš laiko perspektyvos 
žvelgi į nuskubėjusius dvi
dešimt penkerius metus, kai įsi
gilini į informacijas, viešas apy
skaitas, tada tik pajunti, kiek 
tie pirmūnai dirbo, kiek daug 
geriausių idealistų vėliau jungė
si į Lietuvių fondo darbininkų 
gretas. Ar kas tiems žmonėms 
atlygino, atlygina už darbą, su
gaištą laiką, rūpestį siekiant vis 
naujų ir naujų narių? Niekas 
nemoka jiems algų. Tik darbš
čioji reikalų vedėja Alė Stepo
navičienė ir buhalteris atlygi
nami, palyginant, kukliais atly
ginimais. Visi kiti valdybos, ta
rybos ir komisijų nariai ati
duoda pačias gražiausias savo 
gyvenimo ir poilsio valandas 
didžiajam tikslui — ugdyti Lie
tuvių fondą. 

Tad sukakčiai artėjant labai 
svarbu, kad lietuvių visuomenė 
giliau pažvelgtų į šios instituci
jos veiklą, atliktus darbus ir dar 
neesantieji Lietuvių fondo na
riais lietuviai šios sukakties 

proga, kad ir su mažesniais įna
šais, taptų nariais. 

Lietuvių fondas, pradžioje 
manęs sutelkti tik vieną milijo
ną dolerių, toli nužengė ir jau 
konkrečiai siekia užbaigti šios 
sukakt ies proga ketvirtąjį 
milijoną. Linkime ateinančių 
metų grandinėje pasiekti 
penktą, šeštą, ir toliau siekti 
dešimtojo milijono. 

Šia proga, apmąstant sukaktį, 
žvilgtelėkime į narių skaičių. 
Bene tik apie šešis tūkstančius 
su amžinybėn išėjusių įamži
nimu teturime. Tik tiek! O juk 
išeivija gyvųjų lietuvių 
skaičiuoja iki šimtų tūkstančių. 
Tad kur gi k i t i tauriej i 
lietuviai? 

Turime šimtus veikiančių or
ganizacijų. Ar jos visos tapo na
riais, kad ir su mažesniais įna
šais? Dabar gera proga ir 
veikiančiom organizacijom save 
įamžinti šiame didingame pa
minkle. Tur ime , kaip vis 
skelbiame, du tūkstančius 
mokslininkų, profesionalų, 
pasiekusių aukštas pozicijas, 
gaunančių didelius atly
ginimus. Ar jie tapo nariais? 
Reikiajuos surasti, reikia jiems 
priminti pareigą remti, nes fon
das yra didžioji jėgainė lietuvy
bei, plačia prasme, išeivijoje 
išlaikyti. 

Pasižvalgykime ir nausėdijo
se. Čia turime saunai įsikūru
sių, gražiai gyvenančių, turtin
gų poilsiautojų. O kiek nedaug 
tokiose nausėdijose terandame 
narių. O esantieji bene ne
turtingiausiai gyvenantieji. 

Gal tokių nepasiekia informa
cija asmeniškai. Spaudoje pa
skaitę, nesiryžta fondan siųsti 
savo įnašo. Informacijas gau
name nariai. O reikėtų ir anuos 
„užmirštuosius" pažadinti. Kad 
ir ne su dideliu įnašu, kad ir ret
karčiais, žiūrėkime, kiek būtų 
naujo kapitalo ir nebūtų sunku 
pasiekti net ir penktojo mili
jono. 

Lietuvių fondas paruošia išsa
mias apyskaitas nariams. O bū
tų gera. kad vieną kartą metuo
se tas smulkias apyskaitas pa
skelbtų spaudoje, tada skaitan
tieji spaudą iš arčiau susipažin
tų su darbais ir pamatytų, 
kokiomis sumomis remiama 
mūsų mokslas, švietimas, kul
tūra, menas, jaunimas. 

Štai tik iš informacijos mažy
tė ištrauka. 1987 m. metais 
paskirstyta Lituanistiniam 
švietimui 67,570 dol., studentų 
stipendijms 52,000 dol., Kultū
ros reikalams 87,820 dol., 
visuomeniniams reikalams 
54,460 dol. Iš viso paskirta tik 
vieneriais metais 261,850 dol. 
Apyskaitoje yra detaliai išvar
dinta visos pozicijos, jų labai 
daug. 

PAGERBTA DR. BIRUTĖ 
PREIKŠTIENĖ - PETRULIENĖ 

CLASSIFIED GUIDE 

Madų parodoje susitiko Vida 'Juneviciūtė) Rudienė, Balfo c.v. pirmininkė 
Maria Rudienė, Lietuvių Fondo valdybos pirmininkė Marija Remienė ir Lialė 
Lapienė. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

Prieš mane ant stalo guli 
Aušros mergaičių gimnazijos 
septintos klasės nuotrauka. 
Vidury sėdi klasės auklėtoja, 
aplink susispietusios mes sep
tintokės. Apsirengusios rudomis 
plisuotomis uniformomis su bal
tais kalnieriukais ir mankietais 
ir juodais plisuotais žiurstūkais. 
Visų veidai šviečia jaunyste, 
plaukai kukliai sušukuoti. 
Visos kažkur žiūrime ir truputį 
šypsomės. Taip, visos žiūrime į 
tą dar nežinomą ateitį pilnos 
svajonių ir entuziazmo. Svajo
jame: aš būsiu poetė, aš būsiu 
gydytoja, aš būsiu dainininkė, 
aš būsiu mokytoja... Aš turėsiu 
didelę šeimą, aš turėsiu mylin
ti vyrą, aš būsiu visuomet laim
inga, aš padėsiu žmonėms. 

Žiūriu į tuos brangius veidus. 
Vida, Nijolė, Marytė, Danutė, 
Rasa, Erika, Birutė Birutė 
Kukaitytė! Aukšta, šviesių 
plaukų, energinga, visuomet 
gerai nusiteikusi, klasės se
niūnė, gera mokinė, skautė, 
sportininkė. Birutė visuomet 
aktyviai dalyvauja pamokose, 
iškalbinga, gerai piešia, gera 
matematikė. Per gimnastikos 
pamoką lošiame kvadratą — 
Birutė įmeta daugiausiai taškų. 
Per namų ruošos pamokas 
Birutė parodo kaip lyginti 
marškinius. Per vakarėlį Birutė 
visą laiką šoka! Birutė 
Kukaitytė nori studijuoti me
diciną. 

Ir štai 1987 metais Monmouth 
Medicinos Centro Long Branch, 
New Jersey, pagelbinis vienetas 
Stork klubas už profesinius 
pasiekimus ginekologijoj ir 
obstetrikoj pagerbia dr. Birutę 
Kukaitytę-Preikštienę—Petru
lienę, išrinkdami ją žymiąja 
1987 metų moterimi ir įsteig
dami jos vardo metinę stipendiją 
gailestingosioms seserims. 

Ta proga buvo suruošti 
iškilmingi pietūs. Dr. Birutei 
įteiktas žymuo, sakomos kalbos. 
Ta pačia proga buvo atspaus
dinta ir šventės programa su 
dr. Birutės biografija. įžangoje 
apie ją taip rašoma: „Dr. Birutė 
Preikštienė yra idealus šių 
laikų moters pavyzdys. Ji savyje 
sugeba suderinti individo, mo
tinos, žmonos ir pasišventusios 
gydytojos charakterio bruožus". 

Tad kalbėdami apie dr. Birutę 
kaip gydytoją negalime užmiršti 
ir jos kaip žmonos ir motinos. 

Dr. Birutė baigė Aušros 
mergaičių gimnaziją 1941 
metais. Tais pačiais metais ji 
pradėjo medicinos studijas Vy-

Tiesa, atsiranda kritikų, kurie 
net nebūdami nariais bando 
sumenkinti fondo darbus, kriti
kuoja pelno skirstymą, stato 
savus reikalavimus, bet tuo 
pačiu tie „didieji kritikai" net 
nenori patys piršto prie to dar
bo pridėti. 

Minėdami dvidešimt penkerių 
metų veiklos sukaktį, prisi
minkime visus pirmūnus, or
ganizatorius, steigėjus, auko
tojus, valdybas ir tarybas ir jų 
buvusius ir esamus pirmi
ninkus. Dabartinei valdybai, 
vadovaujančiai darbščiosios 
Marijos Remienės ir tarybos, 
vadovaujamos finansininko 
Povilo Kiliaus, linkime pasiekti 
ketvirtąjį milijoną ir sparčiai 
žengti į naujus pasiekimus. 
Apyskaitos rodo, kokį milži
nišką darbą atlieka Lietuvių 
fondas remdamas švietimą, kul
tūrą, mokslą, meną, jaunimą ir 
kitas sritis. Tokios mintys kilo 
gyvenant toli nuo didžiųjų kul
tūrinės bei visuomeninės 
veiklos židinių, mažoje prie 
Atlanto nausėdijoje, kurioje 
turime ir mes keletą Lietuvių 
fondo narių. 

Lietuviškajai visuomenei 
linkėtina, kad dar daugiau 
suprastų fondo tikslus ir kad 
savo įnašais taptų nariais. 

DALIA AUGŪNIENŽ 

tauto Didžiojo universitete 
Kaune. Vokiečiams uždarius 
universitetą dr. Birutė turi 
nutraukati studijas. 

1944 metais dr. Birutė išteka 
už Vinco Preikšto ir, rusams 
artėjant, pasitraukia į Vakarus, 
karui pasibaigus dr. Birutė 
paduoda prašymus į Miuncheno 
ir Heidelbergo universitetus, 
tačiau jos prašymai yra atme
tami, nes ji yra ištekėjusi 
moteris. Pagaliau 1947 metais 
dr. Birutė priimama į Kari 
Eberhard universitetą Tiubin
gene. Medicinos studijas ji bai
gia 1949 metais. 

Tais pačiais metais dr. Birutė 
su vyru emigruoja į Ameriką, 
Philadelphiją. 1950 metais 
gimsta pirmasis sūnus Tauras. 
Po metų Preikštų šeima per
sikelia į North Bergen ir dr. 
Birutė pradeda stažą North 
Hudson ir Margaret Hague 
Maternity ligoninėse, Jersey Ci
ty. Po intemshipo dr. Birutė 
pradeda rezidenciją gineko
logijoj ir obstetrikoj Monmouth 
Medicinos centre Long Branch, 
New Jersey. Po kurio laiko, 
susidarius geresnėms sąlygoms, 
Preikštų šeima keliasi į Peoria, 
111., kur vyras Vincas dirba ban
ke, o dr. Birutė dirba kaip 
rezidente Metodistų ligoninėje. 
Atrodo, gyvenimas darosi leng
vesnis ir pastovesnis. 

Tačiau sunkiai suserga dr. 
Birutės vyras Vincas ir ji turi 
išlaikyti šeimą, tad pereina 
dirbti į Valstybinę ligoninę. 

1957 metais gimsta antrasis 
sūnus Darius. Po devynių 
mėnesių miršta dr. Birutės 
vyras Vincas Preikštas. Tad 
visas vaikų auginimo ir 
išlaikymo rūpestis lieka vienai 
dr. Birutei. 

1964 metais dr. Birutė grįžta 
į New Jersey, kur išsilaiko 
valstybinius medicinos 
egzaminus ir 1965 metais 
atidaro savo kabinetą. Kabinetą 
atidaro savo namuose, kad 
kiekvieną atliekamą nuo darbo 
valandą būtų su sūnumis. Ir 
taip 22 metus dr. Birutė prižiūri 
tūkstančius pacienčių ir padeda 
gimti tūkstančiams naujagimių. 
Ji ligoninėje ir tarp savo 
pacientų susidaro rimtos, geros, 
sąžiningos ir visuomet prieina-

ATEITIES AKADEMINIS SAVAITGALIS 

Penktadienis, spalio 30 o. 

7:30 v.v. Jaunimo centro kavinėje — Akademinio savaitgalio 
atidarymas. Vytautas Skuodis kalba savaitgalio tema: 
„Lietuvių tautos fizinis ir dvasinis išlikimas". 

Šeštadienis, spalio 31 d. 
10 v.r. Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje — kavutė ir savaitgalio 

registracija. 
10:30 v.r. Dr. Saulius Sužiedėlis: „Vokiečių okupacijos istorinė 

metodologija ir OSI". Komentuoja Rasa Razgaitienė. 
1 v. p.p. šilti pietūs. 
2 v. p.p. Prof. dr. Romas Vastokas: „Žvilgsnis į genocidą i i visuo

tines perspektyvos, dėmesio jam stoka — priežastys ir 
pasekmes". Komentuoja dr. Adolfas Darnusis. 

3:48 v. p.p. Kavutė 
4 v. p.p. Jonas Pabedinskas: „Žydų-lietuvių santykiai: įspūdžiai 

iš pasikalbėjimų su Lietuvos žydais Izraelyje". 
7 v.v. ATEITIES vakaras Jaunimo centro didžiojoje salėje. ATEI

TIES žurnalo jaunųjų kūrybos premijų {teikimas. Vakarienė. 
Toronto „Serenados" programa, šokiams groja „Akto" 
orkestras. Vakarienes kvietimai 15 dol. suaugusiems, 8 dol. 
jaunimui. Užsakyti vietas, skambinant Irenai Potikaitienei 
(312) 434-2243. 

Ateitininkų namuose, Lemont, Illinois 
10 v.r. Dail. Viktutės Vendovaitės parodos atidarymas. Birutės šon-

taitės įvadas. Susipažinimo kavutė. 
11 v.r. šv. Mišios. 
12 v. šilti pietūs. 
1 v. p.p. Prof. dr. Bronius Vaikelis: „šiuolaikinis romanas okupuo

toje Lietuvoje: žmogaus ir pasaulio koncepcijos". Komentuoja 
dr. Kęstutis Kablys. 

3 v. p.p. Rašytojas Juozas Kralikauskas: „Lietuviai rašytojai ir 
literatūra kultūriniuose mainuose". 

4:30 v. p.p. Savaitgalio uždarymas. 

M B L R W A N T E O V REALE9TATE 

HSALTM C ARS AOBNCV hav« tortow.ng poci-
tion open statt coordirmtor, M d auperviaor 
payrotl/biUing derk Homemakers full/part tim* 
hours. ctoM to temt, *eekty peycnacks. pay 
plu* benefitt. STAFF BUILDERS/T L C 

5744973 WE CARE 
MUŠT SPEAK FLUENT ENGLISH 

H ^ i KOMPIUTERIŲ 
pagalba galit* PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J.BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

MCONai TAM — ItttVAAftGt 
6529 S KEDZIE 

77S-22S3 

Dr. Birutė Petrulienė 

mos gydytojos vardą. 
Dr. Birutė yra Monmouth 

Medicinos centro gydytojų štabo 
narė. Buvo Monmouth Medici
nos egzekutyvinio komiteto 
narė. Buvo to paties centro at
sarginė delegatė įvairiuose New 
Jersey Medicinos sąjungos 
komitetuose. Priklauso Ame
rikos Moterų gydytojų sąjungai. 
Nuo 1964 metų iki dabar dr. 
Birutė yra vienintelė moteris 
chirurgė Monmouth Medicinos 
centro ginekologiniame sky
riuje. 

Taigi matome jog dr. Birutė 
savo profesiniame gyvenime 
daug pasiekė. Norėdama kiek 
sumažinti savo darbo naštą dr. 
Birutė nuo 1965 metų daugiau 
nedirba gimdymų skyriuje. 

1972 metais dr. Birutė 
ištekėjo už Jono Petrulio. 
Tačiau jis netrukus sunkiai su
sirgo. Dr. Birutė daug metų jį 
kantriai slaugė, tačiau Jonas 
Petrulis 1986 metais mirė. Šią 
vasarą dr. Birutė nuvežė jo 
pelenus į Lietuvą, kur buvo pa
laidotas. 

Sūnus Tauras baigė Connec-
ticut universitete anglų kalbą ir 
šiuo laiku gyvena Naperville, 
ūl. Sūnus Darius baigė Genevos 
universitete New Yorko valsti
joj ekonomiją ir Šiuo laiku gyve
na Ithacoj, New Yorke. Šių 
metų spalio 10 dieną jis sukūrė 
šeimą su Barbara Schnabel. 

Mes visi lietuviai ir ypač 
Aušros gimnazijos auklėtiniai 
džiaugiamės dr. Birutės 
pasiekimais ir linkime ir toliau 
dirbti ir tobulėti savo pasirink
toje profesijoje. 

A V I L I 
M O V I N 6 ! 

» 
Tel. 376-1882 ar 376-5996 = 

i^= rrrz = _* 
10% — 20% — 30% pigiau mokė** uir 

apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V. VVest SSth Strsat 

Tai. — OA 4-9954 

PATARNAUJAME P — 
Sf l PAROAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 

767-0600 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. ' 
Vytautas Ti 

E L E K T R O S 
[VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

KLAUOMUS 

RE7MAX 
REALTORS 

GROT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
391-5950 639-9199 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbaoorite bu* 
Rfcmo Stsnham klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau, taisau visu. rūšių šildymų 
pečius ir „s^ace heaters". Turiu 
visas atsargu les dalis. 

A. BANYS 

PARDUODAMA SAVININKO 
DeLux Georgian mūrinis nams 

3631 W. 66th Street 
šeši kambariai, Vh prausyklų. Kaina 
prieinama — $47,000. 

S9JB9B9 ABJUVTSKUPUA, H šalis 
Sieja V-ta L * - ) • salyje aprašyta 

vimaas antivysrapipis inortns ir 
tos ėstaillai saSstJs; sprsaaziama 

valstybėms, sastyklai ss 

UBJUVOS. Bjeji ir iulietinėje 

BEORIUS KVttttYS 

LIETUVOS 
BAŽNYČIOS 

mat fra 6r. toJL 
992 psl. 763 kisti vir-

ttays. 

USrary Press). 
Tekstą rinko 

B j l l 

fti i j 
SČZS S? "• *«"'•"• """""""a-« 

HHnois gyventojai moka S24.00 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS 
STASYS VIA 
Iliustravo dailininkės— 
ZITA SODEIKIENĖ ir 
IRENA MITKUTĖ 

182 psl., didelio formato, kietais virše
liais su aplanku. Liuksusinis leidinys. 
Kleido Am. lietuvių Bibliotekos Lei
dykla (Lithuanian Library Press). Spau
dė Morkūno spaustuvėje. 

Sis leidinys skirtas šeimų tradicijoms, kurios yra turtingiausios 
ir reikšmingiausios visose visu tautų kultūrose, čia apsiribojama 
šeimos kūrimo vyksmais, pradedant nuo pažinties, einant prie 
sutarties ir santuokos, baigiant santuokiniu vaisiumi — kūdikiu 
bei jo ugdymu. 

Kaina su persiuntimu 22 dol. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 VV. 63rd St., Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 8% va/st. mokesčio. 

ALOYZAS BARONAS 

Daiktai fcaidlanlnlal 
POEZUA 

Pomirtinis eilėraščių rinkinys, išleido 
Nijolė Baronienė savo vyro a a Aloyzo 
penkių metų mirties sukakčiai pami
nėti, iliustravo dail. Ona 
Stankaitytė-Baužienė. 

Duotas ir pilnas A. Barono knygų 
sąrašas. 

Kaina su parsiuntimu 96.00 
Htinoit gyventojai dar prideda 40 et. 

valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

CMcPMt l t 99929 

NUO BIRUTĖS KALNO 
R I • i r o m s 

Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos, re
daguota ir spaudai paruošta 
Bernardo Brazdžionio, gražiai 
iliustruota dail. Ados Korsakai-
tSs-Sutkuvienės. Išlaido 
„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: 

*9V*VV ^9» V # T V •%• 



DARBAS IR GAMYBA 
J. VAIČEUŪNAS 

i 

Pavergtos Lietuvos žurna
listas Antanas Staponkus 
kalbasi su Mokslo akademijos 
ekonomikos instituto rekto
riumi Edvardu Vilku (Švyt. 
1985.Nr.23,18 p.). Pasikal
bėjime nagrinėjamas darbas ir 
jo pasėka — gamyba. 

A. Staponkus sako, kad sąži
ningas žmogus darbu siekia 
gerovės, tuo būdu stengiasi 
sukurti kuo geresnes buitines ir 
kultūrines sąlygas. Tą garan
tuoja ir socializmo principas: iš 
kiekvieno pagal sugebėjimus, 
kiekvienam pagal darbo kieki ir 
kokybę. Deja, ne visur ir ne 
visada jo griežtai laikomasi. 
Negeroves ir taip pat socialis
tinės moralės priešingumus 
kelia nukrypimai nuo socia
lizmo paskirstymo principo ar
ba netobulas jo taikymas. 

Paskirstyti galima tai, kas 
pagaminta. Todėl, galvojant 
apie paskirstymą, iš tikrųjų 
reikia galvoti apie gamybą. 
Gerybės kuriamos darbu, ir kol 
darbas žmogui netapo viena 
gerybių, reikia skatinti jį dirb
ti. Natūraliausias skatinimo bū
das — socializmo principo 
taikymas: duoti gerybių 
kiekvienam proporcingai, kiek 
jis pagamino. Tuo atveju, gau
damas daugiau, daugiau įneša 
į visuomenės gerovę, į valstybės 
ekonominę palią, kultūrinį lygį 
ir t.t. 

Vadinasi, kol žmogus, norė
damas daugiau vartoti, stengsis 
daugiau dirbti ir kol, išskyrus 
darbą, jam nėra kitų būdų gauti 
gerybių, atlyginimo pagal dar
bo principus yra visuomeniškai 
efektyvus. Nors tą efektyvumą 
ralizuoti ne taip lengva. Dėl 
gamybos organizavimo sudėtin
gumo darbo kiekį tiksliai 
išmatuoti neįmanoma, be to ne 
kiekvienas linkęs daugiau dirb
ti dėl didesnio vartojimo. Šiems 
sunkumams įveikti reikalingas 
moralinis skatinimas. Morali
nio pobūdžio motyvas yra taip 
pat entuziazmas. O entuziazmas 
— ypatinga jėga, be kurios 
neįmanoma sparti visuomenės 
pažanga. Būtent materialinio ir 
moralinio skatinimo vienybė at
sispindi principe: iš kiekvieno 
pagal sugebėjimus, kiekvienam 
pagal darbą. Dviejų skatinimo 
komponenčių vienos kita pa
keisti negalima. Iš to, kas 
pasakyta, aišku, kad nukry
pimai nuo paskirstymo pagal 
darbo ekonominę žalą tėvynei ir 
jau vien dėl to nesiderinama su 
socialistine morale. Jie pakerta 
rimtą pažiūrą į darbą, nuver
tina jo moralinę vertę, net pačią 
teisę į darbą sumenkina. 

E. Vilkas teisingai sako, kad, 
galvojant apie paskirstymą, 
reikia galvoti ir apie darbą, nes 
vertybės kuriamos darbu. Bet 
blogai, kad tų vertybių didelė 
dalis nueina ne dirbantiesiems, 
ne tikrai mūsų tėvynei Lietu
vai, o didžioji dalis tų vertybių 
nueina okupantui — Rusijai. 
Visas už tai negeroves turi 
prisiimti pavergti lietuviai, iš 
kurių atimta jų nuosavybė — 
žemė, gyvuliai, darbo įrankiai ir 
visas kitas turtas. 

Laisvos Lietuvos ūkininkui 
darbo paskatas buvo jo paties 
nuosavas ūkis, ko nėra dabar. Iš 
kur gali būti tas paskatas? 
Dabar tas ūkininkas tapo 
kolchozininku — komunistų 
vergu. Iš kur bus tas darbo 
paskatas, jei kolchozininkas 
turi dirbti okupantui. Jam už 
tai komunistas užvaizdą užrašo 
darbo valandas, už kurias jis 
gaus 3 ar 4 rublius per dieną 
savo valgiu. 

Yra sakoma, kad vergai neka
riauja. Sunku vergams ir dirb
ti. Tas pats kolchozininkas, 
grįžęs U kolchozinio darbo, savo 
sklypelyje dirba iki sutemų,nes 
tas sklypelis jam ir jo šeimai 
duoda daugiau naudos, negu 
gaunamas atlyginimas už darbą 
kolchoze. Juk ir dabar matoma, 

kad ne prievartinį darbą dirban
tieji daro nuostabius dalykus. 
Tik tiems darbams yra dideli 
apsunkinimai: kolchozininkai 
neturi nuosavos žemės, gyvulių, 
įrankių. Tiesa, Brežnevas yra 
pasakęs, kad kolchozininkams 
reikia duoti didesnius žemės 
sklypus, kad jie juos išdirbtų, o 
gautą derlių parduotų valstybei. 
Tai komunistinis būdas dar 
labiau išnaudoti kolchozi-
ninkus. Juk valdiškos kainos 
yra 10 kartų mažesnės, negu 
dabar kolchozininkai iš savo 
sklypų šį tą laisvai parduoda 
turguje. Ir krašto pavergėjai ir 
jų pakalikai mato, kad tie tau
tiečiai, kurie turi galimybės 
verstis laisva praktika savo 
mėgiamame darbe, ekonomiš
kai gerai gyvena, o visi kiti 
kolchozininkai ir darbininkai, 
kurie gyvena tik iš komunisti
nio valdiško uždarbio, labai 
skursta. Yra net posakis: jei dir
bi tik valdišką darbą, tai iš ko 
pragyveni. 

Pats E. Vilkas pripažįsta, kad 
neteisingas vertybių paskirs
tymas daro ekonominę žalą 
tėvynei ir nesuderinama su so
cialistine morale. Bet jis ne
pasako, ar iš žmonių visokio tur
to išplėšimas neparodo socia
listinės moralės vertės. Ir dabar 
tuos dalykus tvarko krašto pa
vergėjai ir vietiniai komunistai. 
Prieš komunistinę moralę tie 
patys komunistai ir nusižengia. 
E. Vilkas pripažįsta, kad dau
guma žmonių siekia materiali
nės gerovės. Jos siekia varginga 
liaudis, siekia dar didesnės ge
rovės ir komunistai. Komunis
tams tos gerovės siekti daug 
lengviau: jie gauna gerą 
gyvenimą iš valdžios, ima 
kyšius ir spekuliuoja. 

E. Vilkas sako, kad galima 
būtų nekreipti dėmesio į tokį 
neprotingą turtų gaudymą. 

J.Taip. atsiranda dvasiškai 
skurdūs žmonės, o tokie užteršia 
socialistinius santykius. Tas 
pasakymas yra keistokas. 
Žinome, kad be turto gyvenimas 
yra skurdus. Juk ir komunistai 
žadėjo darbininkams pagerinti 
gyvenimo sąlygas, o nepagerino. 
Komunistai sau turtus gauna iš 
valstybės iždo. Tuo jie ušteršia 
socialistinius santykius. Liaudis 

iš valstybės iždo paramos 
negauna. Vaikų auklėjimas ir 
leidimas į mokslą taip pat yra 
surištas su turtu. Tiesa, komu
nistai sako, kad komunistinė 
valdžia kai kuriems mokslei
viams duoda stipendijas duonai 
nusipirkti. Bet tas stipendijas 
daugiausiai gauna jų 
jaunuoliai. Normalūs 
jaunuoliai, kurie nėra 
komunistai, tos stipendijos 
dažniausiai negauna, dažnai jų 
nepriima ir į aukštąsias 
mokyklas. Tokius dažniausiai 
siunčia į gyvulių šėrimo 
mokyklas. Žinome atvejį, kai 
vienas jaunuolis atestate turėjo 
visus penketukus, bet jis į 
aukštąją mokyklą negalėjo 
įstoti, nes neturėjo komu
nistinio pažymėjimo. Jei jis ne
turėjo ir turto, tai ir liko 
paprastas darbininkas. Už 
kyšius į norimą aukštąją 
mokyklą galima įstoti, kad ir be 
komunistinio pažymėjimo. Čia 
ir paaiškėja turto vertė. Jei jau 
tas turtas taip nevertingas, 
Kodėl komunistai dar ima 
kyšius ir spekuliuoja? Kodėl net 
komunistinė valdžia iš Vakarų 
taip gaudo vertingą valiutą? 

Kaip turime vertinti privatų 
darbą? Dabar tokių atsiranda 
nemažai. Jie užpildo valsty
binius trūkumus. E. Vilkas at
sako, kad tai yra tiesa, bet pri
vatūs darbai neduoda valstybei 
pajamų. Taip dirbantieji yra tar
si ligoniai: jiems valstybinis dar
bas yra našta, o privatus — ma
lonumas. 

Problema, kad dažnai diplo
muotas žmogus uždirba mažiau 
už nediplomuotą. Tas tiesa, čia 
yra nukrypimas nuo marksiz
mo-leninizmo. Bet, esą ir 
diplomuotų žmonių yra nevie
nodų: vienas moka tik popierius 
tvarkyti, o kitas žiūri ir kūry
binio darbo, kad kvalifikacija 
atitiktų darbą, o darbas — kva
lifikaciją. Be šito profesijos 
prestižas neįmanomas. Aklai 
kelti atlyginimą — netikslu, nes 
atlyginama pagal darbą. I šį 
klausimą galima atsakyti: 
ieškoti geresniame specialistų 
rengime ir paskirstyme. Parti
ja numato gerinti atlyginimą, 
bet ir dirbantieji turėtų gerinti 
darbo našumą. Komunistinė 
sistema viską gerina kasmet, 
bet per 70 metų mažai ką 
pagerino, nes komunizmas nėra 
pažangi sistema. 

DRAUGAS, antradienis, 1987 m. spalio mėn. 27 d. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Aleksandra E. Krūvelienė 
Mūsų mylima mamytė ir uošvė mirė 1987 m. spalio 2 d. 

ir buvo palaidota spalio 5 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems šermenyse, 
pamaldose ir palydėjusiems velionę į amžino poilsio vietą. 

Dėkojame visiems pareiškusiems užuojautą žodžiu ar 
raštu, atsiuntusiems gėles, aukojusiems šv. Mišioms. 

Ypatinga padėka kleb. A. Zakarauskui už gedulingas 
Mišias bei prasmingą ir paguodžiantį pamokslą ir kan. V. 
Zakarauskui už maldas koplyčioje ir palydėjimą į kapus. 

Taip pat ypatinga padėka karsto nešėjams ir laidotuvių 
direktoriui D. Petkui už rūpestingą patarnavimą. 

Nuliūdę: duktė Aldona ir žentas Aleksas Rukuižai. 

Buvusiai Žemės Ūkio 
Kūno Kultūros lektorei 

Akademijos Dotnuvoje 

A.tA. 
KATRYNAI STEPONAITYTEI 

MARIJOŠIENEI 

mirus, liūdinčius vyrą, Lietuvos Operos dirigentą, 
prof. VYTAUTĄ MARIJOSIU, dukteris seselę IGNE, 
ELONĄ VAIŠNIENE, sūnų MARIŲ ir kitus ar
timuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Buvusieji bendradarbiai ir studentės: 
A. ir Br. Šimkevičiai 
Br. ir A. Dūdos 
M. Bonatienė 
Ad. Bulotienė 
EI Sabalytė 

A.tA. 
ONA BUTKIENĖ 

PAUUUKONYTĖ 

Gyveno Barrington, Illinois, anksčiau gyveno Chi
cagoje, Marąuette Parko apyl. 

Mirė 1987 m. spalio 22 d., 4:20 vai. popiet sulaukus 
senatvės. 

Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Aldona Kly-

gienė, žentas Mindaugas, anūkai Linas, marti Albina 
ir Raimundas, proanūkas Raimutis, Australijoje sesuo 
Veronika Rusienė, Anglijoje brolis Edmundas 
Pauliukonis ir kiti giminės ir artimieji Lietuvoje. 

Kūnas buvo pašarvotas penktadienį nuo 3 iki 9 v.v. 
Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

Laidotuvės įvyko šeštadienį, spalio 24 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto buvo atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyko gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų buvo nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus prisiminti velionę savo maldose. 

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

• 

1987 m. lapkričio 4 d. sueina 

A.t A. 
BALIO 

MACKIALOS 
vienerių metų mirties sukaktis 

Tegul Tau žiedai nenustoja žydėje Viešpaties soduose 
Angelų chorai teskamba aukštybėse. 
Ir saulė amžinai tešviečia Tau nepasiekiamuose toliuose. 
Ilsėkis nesudrumstoje ir amžinoje Ramybėje! 

Šventos Mišios už mirusiojo vėlę bus atnašaujamos 1987 
m. lapkričio 4 d. šiose šventovėse: 

Los Angeles — Švento Kazimiero, 
Daytona Beach — Prince of Peace, 
St. Petersburge — Pranciškonų koplyčioje, 
Chicagoje — Marian Fathers. 
Kennebunkporte, 
Jacksonvilėj — Prince of Peace. 

Draugai ir pažįstami prašomi prisiminti mirusį savo 
maldose. 

Vienatvėje likusi liūdinti žmona 
Dalila Mackialienė 

ir giminės. 

Mylimam tėvui 

A.tA. 
VIKTORUI KURUI 

mirus, jo sūnui dr. ČESLOVUI KURUI, žmonai JO 
ANAI, jų vaikams bei visiems giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

JAV ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiuliu 
Centro valdvba ir taryba. 

Kolegai žurnalistui 

A.tA. 
JERONIMUI CICĖNUI 

mirus, ŽMONAI, DUKRAI ir artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

Lietuvių Žurnalistų sąjunga 

A.tA. 
JERONIMUI CICĖNUI 

rasytojui-žurnalistui, Vilniaus Vytauto Didžiojo gim
nazijos mokslo metų kolegai išėjus amžinybėn, Jo 
našlę NELE ir šeimą spaudžiam prie širdies ir reiš
kiam ypatingą užuojautą. 

McLean, VA Antanas ir Milda Vaivadai 

A.tA. 
JONAS PAŠTUKAS 

Kilęs iš Subačiaus apylinkės. 
Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė po sunkios širdies operacijos 1987 m. spalio 23 d., 

7 v.v. sulaukęs 76 metų amžiaus. 
Žmona a fa Monika Matulyte mirusi Lietuvoje 1968 

metais. 
Priklausė Dainavos ansambliui, Lietuvių Bendruomenei 

ir Lietuvos Jūros Šauliams bei kitoms organizacijoms. 
Pasiliko dideliam nuliūdime Lietuvoje duktė Daiva 

Navickienė, žentas Vincas ir anūkė Asta bei plati Paštukų 
ir Matulių giminė. Čikagoje dideliam nuliūdime liko brolio 
duktė Aldona Calcino su šeima, mirusios žmonos pusbrolis 
kun. Fabijonas Kireilis. Bostone žmonos pusseserė Juzė 
Matioskienė. Kanadoje žmonos pusseserės Aldona Aukš
tikalnyte ir Koste Linkevičienė, Dainavos ansamblis ir dau
gelis artimųjų. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, spalio 26 d., nuo 2 v. p.p. 
iki 9 v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje Brighton Parke. 

Laidotuvės įvyks antradienį, spalio 27 d. Iš koplyčios 9:15 
v.r. bus atlydėtas į Brighton Parko Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčia. Po gedulingu pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Vietoje gelių prašome aukoti Lietuvių Fondui, Dukterų 
draugijai. Jaunimo centrui. 

Giminės ir d rauga i 

A.tA. 
BARBORAI BALTRUŠAITIENEI 

mirus, dukrai ONUTEI TREŠKIENEI, žentui 
JONUI, anūkams JONUI, Ar., PETRUI, LIUCIJAI, 
TERESEI bei jų šeimoms giliausią užuojautą reiškia 

Stasė ir Kazys Riškai 
Aldona Riškutė 
Kęstutis ir Aldona su šeima 
Jurgis, Rita ir Justukas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So . 50 th Av., C i c e r o 
Te l e fonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. — Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

• 
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DRAUGAS, antradienis. 1987 m. spalio mėn. 27 d. 

x Švė. M. Marijos Gimimo 
parapi jos klebonas kun. Anta
nas Z a k a r a u s k a s išeina i 
pensija gruodžio 31 d. Sudary
tas komitetas iš parapijos įvai
rių organizacijų ir ruošiamas 
banketas jį pagerbti ir gražiai 
išleisti sausio 17 d. Bus daugiau 
informacijos vėliau. 

x „Ateities" akademinis sa
vaitgalis bus Chicagos Jau
nimo centre spalio 30-31 d. ir 
Ateitininkų namuose. Lemonte 
lapkričio 1 d. Ateitininkai bei 
Chicagos ir apylinkių lietuvių 
visuomenė nuoširdžiai kviečia
ma dalyvauti keliuose ar net 
visuose programos punktuose. 
Penktadienio vakaronėje bus 
ypatinga proga susitikti su 
Skuodžių šeima ir išgirsti Vy
tautą Skuodį, kalbantį savait
galio tema ..Lietuvių tautos fi
zinis ir dvasinis išlikimas". Šeš
tadienį bus dvi paskaitos ir 
viena įspūdžių pasidalinimo 
sesija. Vakare — ..Ateities" 
žurnalo vakaras. Sekmadienį — 
meno kūrybos parodėlė, šv. Mi
šios ir dvi paskaitos. 

x „Grandies" tautinis an
samblis savo tradicinį metinį 
vakarą rengia lapkričio 20 d., 
šeštadienį. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Šiuo metu ..Gran
dies" ansambliui priklauso 
daugiau kaip 100 šokėju. An
sambliui vadovauja Irena Smie-
liauskienė, jai talkina Violeta 
Atkinson. 

x A. a. Karolio Drungos jo 
atminimui geradariai suaukojo 
300 dol. Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje paremti. 

x Algimanto Kezio nauja 
fotografijų paroda atidaroma 
lapkričio 6 d. Čiurlionio gale
rijoje. Tema — Pasaulinės pa
rodos, vykusios Knoxville. TN, 
New Orieans, LA, Tsukuba, 
Japonijoje ir Vancouver, BC. 
Bus išstatyta daugiau kaip 50 
juoda-balta nuotraukų ir prista
tyta knyga ..Variations on a 
Theme: World*s Fairs of the 
8 0 V . 

x Video juosta „Lietuvos 
Krikšto jubiliejaus minėjimas 
Romoje" bus parodyta per Jau
nimo centro vakarone lapkričio 
6 d. Vakarone rengia Budrio 
vardo Lietuvių Foto archyvas. 
Video juostą susuko Daiva 
Kezienė. 

x Stasė Medelienė, tūkstan
tine įamžino Tautos Fonde savo 
rusų sušaudytą brolį Julių Il
gūną ir pusbrolį laikraštininką 
Joną Anastazą Vaičiūną. Visos 
aukos Tautos Fondui gyviems ir 
mirusiems atminti bus sau
gomos laisvai ir nepriklausomai 
Lietuvai. Tik gaunami dividen
dai už investuotas aukas panau
dojami okupuotos Lietuvos bylai 
ginti. 

x Jonas Dunčia iš Nevvark. 
Del., mūsų bendradarbis, siųs
damas nuotrauką iš mūsų 
žygio New Hampshire valstijos 
kalnuose"'... pridėjo ir 20 dol. jos 
išlaidom padengt i . Labai 
dėkojame. 

x Už mirusius L. Fondo na 
rius šv. Mišios bus lapkričio 1 
d. 10:15 v. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti ir prisiminti juos 
savo maldose. 

<pr.) 

x ATEITIES Akademinio 
savaitgalio pilna programa yra 
išspausdinta šios dienos „Drau
go" laidoje, vidiniuose pusla
piuose. Žadantiems savaitgalyje 
atsilankyti į ją yra patogu 
išsikirpti. 

<sk.> 

x Lietuvių mokytojų s-gos 
valdyba lapkričio 8 d. 12 vai. 
Jėzuitų koplyčioje ruošia 
pamaldas už visus mirusius 
mokytojus JAV-se, Lietuvoje ir 
Sibire. Po pamaldų minėjimas ir 
susirinkimas Jaunimo centro 
posėdžių kambaryje. Bus ir ka
vutė. Kviečiami visi mokytojai 
ir jų šeimų nariai gausiai 
dalyvauti. 

x Dr. Kęstutis Keblys ko
mentuos prof. dr. Broniaus Vaš
kelio paskaitą „Šiuolaikinis 
romanas okupuotoj Lietuvoj: 
žmogaus ir pasaulio koncep
cijos". Paskaita įvyksta „Atei
ties" akademinio savaitgalio 
metu, sekmadienį, lapkričio 1 
d., 1 v. p.p. Ateitininkų na
muose, Lemonte. 

x Pat iks l in imas . Šešta
dienio, spalio 24 d., „Draugo" 
laidoje Moterų skyriaus straips
nyje „26-ji madų paroda" buvo 
praleista Chicagos Nekalto Pra
sidėjimo seserų rėmėjų valdybos 
vicepirmininkės Birutės Jasai
tienės pavardė. Už klaidą 
atsiprašome. 

x Lietuvių istorijos drau
gijos susirinkimas šaukiamas 
spalio 28 d., trečiadienį, 4:30 
vai. p.p. „Seklyčios" raštinėje. 
Bus įdomi J. Dainausko paskai
ta „Jogaila Lietuvos ir Lenkijos 
valdovas". Bus ir kavutė. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti. 

x Pranas Šapalas, Lemont, 
111.. mūsų garbės prenumera
torius, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su 20 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū už 
lietuviško žodžio palaikymą. 

x Dr. Stasys Strasevičius iš 
Chicagos, mūsų rėmėjas, grą
žino laimėjimų šakneles, pridėjo 
25 dol. auką su prierašu: „siun
čiu mažą auką už bilietus ir lin
kiu Jums visiems geros sėkmės 
garbingam spaudos darbe". 
Nuoširdus ačiū už auką ir 
linkėjimus. 

x Elena Skladaitis, Water-
bury, Conn., Algirdas Eitma-
nas, West Peterson, N.J., Jonas 
Kalainis, St. Catharines, Kana
da, Vilius Variakojis, Chicago, 
111., I. E. Radys, Angelė Poškai-
tis. taip pat iš Chicagos, Ona Ta
raila, Worcester, Mass., Jonas 
Žostautas, N. Redington Beach, 
Fla„ Stanley Naumus, Dear-
born Hts., Mich., Antanas Sa
balis, Rochester, N.Y., M. Dūda, 
Kagawong, Ont., Kanada, 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas pridėjo po 10 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x V. Juodgudis, Chicago, 
111., S. Vilinskas, Windsor, 
Conn., P. Klimavičius, Worces-
ter, Mass., Elena Banys. Cicero, 
111., Vladas Šlikas, Livonia, 
Mich., Juozas Lipas, Los An
geles, Cal., S. Nikant, Hot 
Springs, Ark.. A. Maslauskas, 
Hartford, Conn., G. Norus, 
Detroit, Mich., Dana Juodgudis. 
Chicago, 111., Juozas Mickūnas. 
Orange, Mass.. Jonas Adomai
tis, Prescott, Arz., V. Stepšys, 
Sudbury, Ont., Kanada, A. 
Trečiokienė, Santa Monica, 
Cal.., Salomėja Jankauskas, 
Hot Springs, Ark., grąžindami 
laimėjimų šakneles kiekvienas 
paaukojo po 10 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x Eugene Likanderis, Chi
cago, 111., Vytautas K. Kubilius, 
Bolingbrook, 111., A. ir E. Lėliai, 
Berwyn, 111., K. Prišmantas, 
Vista, Cal., Jonas Šiugždinis, 
Chicago, 111., L. ir L. Gru-
mulaičiai, Jacksonville Beach, 
Fla„ A. Galdikas, Los Angeles, 
Cal., J. Maciulevičius, Cleve-
land. Ohio, kun. V. Kriščiūne-
vičius, Southfield, Mich., dr. G. 
Grinis, St. Petersburg Beach, 
Fla., M. Jurevičius, Ocean Gate, 
N.J., įvairiomis progomis pra
tęsdami prenumeratą arba 
grąžindami laimėjimų šakneles 
kiekvienas atsiuntė po 10 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. 

Alė Gražytė, jauna modelistė. modeliavusi Kr. Donelaičio lituanistinių 
mokyklų madų parodoje. Šiemet bus madų paroda Jaunmo centre lapkričio 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
JAUNIMO KONGRESO 

LAIMĖJIMAI 
VI Pasaulio Lietuvių jaunimo 

kongreso laimingų bilietų trau
kimas buvo spalio 18d., sekma
dienį. Jaunimo centro kavinėje 
po Vasario 16 gimnazijai remti 
koncerto. Dalyvaujant apie pus
antro šimto Chicagos ir apylin
kių lietuviams, bilietus sumaišė 
kun.J. Borevičius. Laimingus 
bilietus traukė dr. A. Razma, 
Lina Šliažaitė, Aušra Jasaitytė. 
solistė Marytė Bizinkauskaitė ir 
Karolis Milkovaitis. 

Pirmą dovaną — kelionės bi
lietą į Australiją ir atgal laimėjo 
Antanas Galdikas iš Los Ange
les. Antrą dovaną — 500 dol. lai-

x Bronė Gruodis iš Chica
gos, mūsų rėmėja, pratęsdama 
„Draugo" prenumeratą, atsiun
tė ir 20 dol. auką. B. Gruodį 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už auką labai dėkojame. 

x S. Žukauskas, Chicago, 
111., su prenumeratos pratesimo 
mokesčiu atsiuntė ir 20 dol. 
auką. S. Žukauską skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką nuoširdus ačiū. 

x Paulius ir Birutė Gyliai, 
Olympia, Wa.. mūsų dosnūs 
rėmėjai, grąžindami laimėjimų 
šakneles, pridėjo 50 dol. auką 
dienraščio stiprinimui. Nuošir
dus ir didelis ačiū. 

x Juozas Mikonis, Rich-
mond Hts., Ohio. „Draugo" 
rėmėjas, mecenatas, grąžino lai
mėjimų šakneles su 25 dol., 
auka dienraščiui. Nuoširdus 
ačiū. 

x Regina Goebel 'Garliaus-
kas) Livonia, Mich.. pratęsė 
„Draugo" prenumeratą su 20 
dol. auka. Ta pačia proga 
grąžino ir laimėjimų šakneles. 
R. Goebel skelbiame garbės 
prenumeratore. o už paramą la
bai dėkojame. 

x A. Paltaržickas iš Chi
cagos, mūsų rėmėjas, specialiai 
apsilankė „Drauge" ir grąžino 
laimėjimo knygučių už 84 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x Sol. Algird A. Brazis, Jus-
tice, 111.. Elena Pagiris. Holly-
wood, Fla.. Vacys Mitkus. Chi
cago, 111., Jūratė Gentlesk, 
Haddonfield, N.J.. L. Reivydas, 
Los Angeles. Cal., Viktorija 
Jonikas, Chicago, 111., grąžino 
laimėjimų šakneles ir kiek
vienas paaukojo po 15 dol.. Nuo
širdus ačiū. 

mėjo K. Bandzevičius iš Los An
geles. Trečią dovaną — 200 dol. 
— Millie Pietz iš Bronx, New 
York. Ketvirtą dovaną — 100 
dol. — Don Wolberer iš Wauke-
gan, III. Penktą dovaną — 100 
dol. — V. Sinkus iš Chicagos. 

Laimėjimais surinkti pinigai 
yra skiriami Pietų Amerikos 
jaunuoliams padėti nuvykti į 
Jaunimo kongresą Australijoje. 
Jaunimas yra dėkingas visiems 
aukotojams ir bilietų pirkėjams. 

Birutė Jasaitienė 

MONTESSORI DRAUGIJOS 
RUDENS PIKNIKAS 

Šįmet rugsėjo 20 diena buvo 
šalta ir lietinga. Vis dėlto antrą 
valandą po pietų Ateitininkų 
namuose, Lemonte susirinko 
būrys jaunų šeimų su vaikais į 
Lietuvių Montessori draugijos 
suruoštą rudens pikniką. Deja, 
dėl oro piknikauti teko salėje, 
nors t a i visai nepakenkė 
pakiliai nuotaikai. 

Vaikams pramogos prasidėjo 
su darbeliu. Reikėjo papuošti ir 
laikraščiais prikimšti rudą 
popierinį maišą ir tokiu būdu 
pasigaminti priegalvį. Toliau 
buvo žaidimai su dainomis ir 
pasakos. Šiai programos daliai 
sumaniai vadovavo Laima 
Petroliūnienė. Toliau sekė pokš
tai, burtai ir juokai su M. Gierš-
tikienės šauniai suvaidintu 
juokdariu „Pūku". Po trumpų 
vaišiu buvo žaidimai ir dainos 
ratelyje. 

Popietė visais atžvilgiais labai 
pasisekė. Vaikai ir tėvai sma
giai praleido laiką. Esame dė
kingi lietuvių Montessori drau
gijai, kuri nepailstamai puo
selėja vaikų tautinį auklėjimą. 

vv 
MARGUČIO JUBILIEJINIS 

POKYLIS 

Jaunimo centre Chicagoje spa
lio 24 d. įvyko pokylis, minint 
Margučio 55 m. sukaktį. Gau
siai susirinkusius svečius pa
sveikino rengimo komiteto 
pirm. I. Kriaučeliūnienė. Ji 
pažymėjo, kad be Margučio 
mums būtų tylu ir nyku. Mar
gutis ne vien duoda turtingą 
programą, bet tai lietuvybės in
stitucija, padedanti telkti lėšas 
įvairiems l ie tuviškiems 
reikalams. Priminė ir Margučio 
pradininką Ant. Vanagaitį. 

Margučio vadovas P. Petrutis, 
dėkodamas svečiams, paskelbė 
dainų konkurso rezultatus. 
Pirmą premiją — 400 dol. — 
laimėjo komp. O. Metrikienė, 
sukūrusi melodiją K. Binkio 
Vėjavaikiui. Antroji premija 
300 dol. teko komp. Jonui Govė-
dui už dainą Amžinas lietuvis, 
žodžiai K. Bradūno. Trečioji 
premija — 200 dol. — skelta per 
pusę. Ją laimėjo Raimonda 
Apeikytė už dainą Gulbės ir 
vėjai, žodžiai A. Griciaus ir kitą 
trečią premiją laimėjo vėl O. 
Metrikienė už dainą, Oi. 
kregždute. 

Premijų mecenatai Valdas ir 
Alma Adamkai. 

Premijuotas dainas Gulbės ir 
vėjas bei Oi, kregždute pa
traukliai padainavo sol. Prau-
rimė Ragienė, pridėdama dar ir 
Vanagaičio Dobilėlį. Sol. J. 
Vaznelis padainavo Vėjavaikį 
bei Amžiną lietuvį, pridė
damas dar ir Vanagaičio 
(Kučiūno harmonizuotą) Beržą. 

Publika solistams sukėlė 
entuzias t i škas ovacijas. 
Akompanavo R. Mockus. 

Kun. A. Saulaičiui palaimi
nus maistą ir svečius, vyko 
vaišės prie stalų, papuoštų 
Baltic Blossoms dovanotomis 
gėlių puokštėmis. 

Tradicinį raguolį prapjauti 
buvo pakviestas nuo pradžios 
prie Margučio dirbęs Ant. 
Lapinskas su žmona. 

Salės vidury esantis mil
žiniškas ornamentas iš ilgų 
bambuko ir kitokių lazdų, nuo 
kurių plevėsavo dirbtinių gėlių 
spalvotos girliandos, buvo puoš
nus, įdomus ir naujas. Tai D. 
Lukošiūnaitės-Šlenienės kū
rinys. 

Pokylį ruošiant gražiai pasi
darbavusi komisija: I. Kriau
čeliūnienė — pirm., D. Dundzi-
lienė, S. Džiugienė, Ant. Kru
tulis, G. Rimkienė, D. Šlenienė. 
Vaišes paruošė Marąuette Deli 
catessen, savininkė D. Jurytė. 

Pažymėtina, kad L Kriauče
liūnienė iškėlė, kad Margučio 
programos išlaikymas metams 
kainuoja 60,000 dol. 

P. Petrutis padėkojęs rengimo 

IŠ ARTI/R TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Kun. Antanui Valinskai, 
Phoenixo lietuvių kapelionui, 
mirusio menininko Daumanto 
Cibo sūnus atidavė menišką 
kryžių su monstrancijomis ir 
stovylėlėmis. Iš Californijos 
kryžių į Sun City, Ariz., parvežė 
Antanas Ambraška. Kryžius 14 
metų stovėjo l auke , todėl 
re ika l ingas remonto. Tą 
kruopščiai atlieka Juozas Ža-
davičius. Kryžius bus Arizonos 
l ie tuviškas ir re l ig in i s 
papuošalas. 

— Sol. Audronė Gaižiū-
nienė Los Angeles lapkričio 8 d. 
atliks vietinių ir tarptautinių 
kompozitorių kūrinius LF pobū
vy. Solistė yra malonaus tembro 
sopranas, dainuoja su įsijau
timu ir aukštai išlavinta muzi-

| kine erudicija. Sol. Audronė ap
dovanota patrauklia išvaizda 
sudaro malonią atmosferą 
klausytis jos dainų interpreta
vimo. Jos muzikinis išsila
vinimas okup. Lietuvoj ir JAV-
se kelia susidomėjimo, kurios 
mokyklos turėjo daugiau įtakos 
jos muzikiniam subrendimui. 

— Lietuvių Informacijos 
c e n t r o ž i n i o m i s sąžinės 
kalinys Viktoras Petkus, atlikęs 
10 metų bausmės dalį lageryje 
ir kalėjime už tariamą „antiso-
vietinę agitaciją ir propa
gandą", buvo perkeltas į trem

ties vietą. Šis 58 metų amžiaus 
literatas ir Lietuvos Helsinkio 
grupės steigėjas turi atsėdėti 
dar 5 metus: Buryatskaya 
ASSR, 671510 Bauntovski ra-
yon, pos. Bagdarin, Bagdarins-
kaya ekspeditsiya. 

— Leonardo Valiuko, Los 
Angeles, Calif., ilgesnį laišką 
rugsėjo 4 d. paskelbė Los Ange
les „Herald-Examiner" dienraš
tis. Paminėjęs Hitlerio-Stalino 
pakto sukakties proga įvykusias 
demonstracijas Vilniuje, Rygoje 
ir Taline, Valiukas ragina: 
„Vakarų pasaulis turi vieningai 
prisijungti prie baltų ir sovietų 
diktatorių Mikhail Gorbačiovo 
pareikalauti išsinešdinti iš 
Pabaltijo valstybių ir palikti jas 
ramybėje". Laiško autorius 
primena Pabaltijo valstybėse 
komunistų vykdytą genocidą ir 
1940-52 prieš okupantus kovo
jusius laisvės kovotojus, kurie 
jokios pagalbos iš laisvojo 
pasaulio negavo. „Šūkis ,Never 
again' nieko nesako Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonėms", 
nes šiuo metu tuose kraštuose 
tebevykdoma prievartinė 
rusifikacija. 

— A.a. Marija Sleder, gimu
si Lietuvoje, sulaukusi 95 m. 
amžiaus, mirė spalio 11 d. 
Quens, N.Y. Palaidota Maple 
Grove kapinėse. Nuliūdime liko 
sūnus ir duktė su šeimomis, 
anūkai ir proanūkai. 

komitetui, pakvietė iš Kali
fornijos atvykusią St. Pautie-
nienę. kuri pasveikino Margutį, 
daug nusipelniusį lietuvybės 
išlaikymui. Kalifornijos lietuvių 
radijo vardu įteikė dovaną P . 
Petručiui. Pasidžiaugė, kad tarp 
konkurso laimėtųjų yra iš 
Kalifornijos. 

Po skanių vaišių vyko šokiai, 
grojant Ą. Stelmoko orkestrui P. 
Petrutis pasveikino Altos pirm. 
dr. J. Valaitį, sulaukusį 65 m. 

Visas pokylis praėjo jaukiai, 
šilta lietuviška atmosfera. 

Juoz. Pr. 

LIETUVIAI 
RESPUBLIKONAI 
l WASHINGTONĄ 

Spalio 30-31 ir lapkričio 1 die
nomis naujame Grand Hyatt 
Washington viešbutyje (1000 H 
Street N.W., VVashington, D.C.) 
bus tautinių grupių respubli-
korrtptarybos metinis suvažia
vimas. Delegatai ir svečiai susi
rinks iš įvairių valstijų, jų tarpe 
nemažas skaičius ir lietuvių 
respublikonų. 

Šių metų suvažiavimas yra 
rinkiminis — bųs renkama nau
ja tarybos valdyba. Nominacijų 
komisija yra parinkusi kandida
tų sąrašą, kurį pateiks suvažia
vimo dalyviams. Į pirmininkes 

siūloma Anna Chennault, gene
rolo Chennault našlė ir 
pasižymėjusi kiniečių veikėja. 
Kas įdomu, kad į tris kopirmi-
ninkus yra siūlomi vienas veng
ras ir du lietuviai: Dalia Bo-
belienė ir Anatolijus Milunas. 
Kandidatų sąraše yra dar viena 
lietuvaitė, tai Elena Jurgėlaitė, 
kuri siūloma į iždininkės postą. 
Žinoma nominacijų komisuos 
pristatymas dar nereiškia 
laimėjimo. 

Tikimasi, kad pasikartos prieš 
dvejus metus vykusi rinkiminė 
kova, nes buvęs Clevelando 
miesto meras Ralph Perk ruo
šiasi ir vėl pristatyti savo kandi
datūrą į pirmininkus. 

Lietuvių Respublikonų tauti
nė federacija suvažiavimo metu 
turės savo metinį susirinkimą, 
kuriame bus renkama nauja 
valdyba. Susirinkimas bus to 
paties viešbučio patalpose, 
penktadienį, spalio 30 dieną, 8 
vai. vakaro. I šį susirinkimą yra 
kviečiami Washingtono ir apy
linkių lietuviai. 

Lietuviai respublikonai at
vyksta iš Illinois, Californijos, 
Ohio, Michigan, Floridos, 
Connecticut, Maryland ir kitų 
valstijų. Graži proga susipažinti 
su delegatais ir pasitarti dėl lie
tuvių respublikonų politinės 
veiklos. 

Tautinių Grupių respubli
konų tarybos suvažiavimo metu 
bus posėdžiai, įvairūs pri
ėmimai, banketas ir atžymė-
jimų įteikimo priešpiečiai. 
Penktadienio vidurdienį su
važiavimo dalyviai yra pakvies
ti į priėmimą Baltuosiuose 
rūmuose. 

Suvažiavimo renginiuose 
dalyvaus eilė administracijos 
pareigūnų ir respublikonų 
partijos vadovų. Lietuviai 
respublikonai yra gražiai įsi
jungę į tarybos veiklą. Eilė jų 
aktyviai dirba ar vadovauja 
valstijų organizacijose ar yra 
tarybos valdyboje. Linkima 
sėkmingo suvažiavimo ir pasi
sekimo ateities darbuose. 

A* wl . 

Jaunieji lietuvių Montessori draugijos rudens pikniko svečiai su .Pūku" 
N'uotr N. Čepėnienės 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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