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(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 
Tarybų Sąjungos Komunistų partijos Gonsralinlam 
Sskrstorlul Drg. Michailui Gorbačiovui 

Tsttlų vyskupijos Ir Klaipšdos 
prslatūros kunigų, 

Pareiškimas 
Vien ateistiniais sumetimais 

Vilniaus katedra atimta ir pa
versta paveiklsų galerija, o Sv. 
Kazimiero bažnyčia Vilniuje — 
ateizmo muziejumi. Atimta 
tikinčiųjų rankomis ir aukomis 
pas ta ty ta „Marijos Taikos 
Karalienės" bažnyčia Klaipė
doje, kur jau daug metų tame 
dviejų šimtų tūkstančių gyven
tojų uostamiestyje tikintieji 
dūsta mažame maldos namely
je ir nesulaukia, kada bus ati
taisyta ateistų padaryta skriau
da. Tikinčius ir kunigus skau
džiai paliečia nuolatinis ti
kinčiųjų jausmų įžeidinėjimas, 
ypač spaudoje ir mokykloje, kas 
aiškiai prieštarauja ateistinės 
propagandos etikai ir kas, deja, 
pas mus yra leidžiama. 

Ir kunigas, ir tikintieji žino, 
kad kitose socialistinėse šalyse, 
kaip antai Vokietijos Demokra
tinėje Respublikoje, Lenkijoje, 
Vengrijoje kunigams leidžiama 
paruošti tikėjimo praktikai ti
kinčių tėvų vaikus ne tik 
bažnyčiose, bet ir prie bažnyčių 
esančiose patalpose. 

Matydami, kad dabartiniu 
metu vykdomi didžiuliai 
pertvarkymai, mes kreipiamės 
į Jus , Didžiai Gerbiamas 
Generalini Sekretoriau, su pra
šymu, kad tas persitvarkymas 
paliestų ir religinio kulto 
praktikos laisvę mūsų respub
likoje, ypač, kad mums, kuni
gams, būtų duota galimybė ne
varžomai atlikti vieną iš svar
biausių bažnytinių kanonų rei
kalavimų — paruošti religinio 
kulto praktikai tikinčiųjų tėvų 
vaikus. 

Po pareiškimu pasirašė Telšių 
vyskupijos ir Klaipėdos prelatū-
ros kunigai: Vincentas Klebo
nas, Vincentas Vėlavičius, Bo
leslovas Jonauskis, Alfonsas 
Pridotkas, Algirdas Pakamanis, 
Jonas Petrauskas, Konstanti
nas Vel ioniškis , Juozapas 
Rūtalė, Jonas Bugelis, Vincas 
Gauronskis, Ignas Žeberskis, 
Antanas Striukis, Jonas Bu
činskas, Antanas Gylys, Petras 
Linkevičius, Petras Puzaras, 
Stanislovas Lierinskas, Albinas 
Arnašius, Ferdinandas Žilys, 

Jonas Kauneckas, Bronislavas 
Latakas, Juozapas Grabauskas, 
Adomas Alminas, Pe t ras 
Stukas, Alfonsas Klimavičius, 
Juozapas Olšauskas, Jonas Pa
kalniškis, Stasys Letukas, Vy
tautas Kadys, Feliksas Valaitis, 
Liudvikas Dambrauskas, Anta
nas Beniušis, Bronislavas Bur-
neikis, Albertas Franskaitis, 
Adolfas Pudžemys, Bronisla
vas Brazdžius, Klemensas 
Arlauskas, Antanas Augustis, 
Liudas Tamašauskas, Antanas 
Petronaitis, Antanas Jurgaitis, 
Aloyzas Lideikis, Domininkas 
Skirmontas, Juozapas Gausiū-
nas, Jonas Paliukas, Juozapas 
Pacinskas, Kazimieras Žukas, 
Juozapas Siurys, Tadas Poška, 
Jonas Gedvilą, Romualdas 
Žulpa, Pranciškus Venskus, 
Konstantinas Jadviršis, Ed
mundas Atkočiūnas, Stanis
lovas Vaitelis, Juozapas Gunta, 
Stanislovas Dinčius, Kazimieras 
Rimkus, Juozapas Razminas, 
Henrikas Sirtautas, Vytautas 
Žvirzdinas, Juozapas Maželis, 
Vladas Šlevas, Petras Našlėnas, 
Kazimieras Gasčiūnas, Zenonas 
Degutis, Antanas Ivanauskas, 
Česlovas Degutis, Antanas 
Ričkus, Liudas Serapinas, Pet
ras Jasas, Stanislovas Anužis, 
Vladislovas Juškys, Juozapas 
Miklovas, Petras Merliūnas, 
Bernardas Talaišis, Petras 
Balsys, Antanas Garjonis, An
tanas Bunkus, Anupras Gau
ronskis, Liudas Šarkauskas, 
Anupras Žukas, Česlovas Gud-
liauskas, Aloyzas Volskis, Vy
tautas Mikutavičius, Juozapas 
Jonauskas, Juozapas Širvaitis, 
Domininkas Bivainis, Petras 
Bernotas, Klemensas Puidokas, 
Antanas Šeškevičius, Jonas Ru-
dzinskas, Kazimieras Prial-
gauskas Jonas Vičiulis, Bronis
lovas Racevičius, Julius Miški-
nys, Domininkas Giedra, Algis 
Genut i s , Juozapas Šukys, 
Tomas Svambarys, Juozapas 
Bukauskas, Leonas Veselis, 
Henrikas Šelgas, Kazimieras 
Gylys, Vytautas Petrauskas, 
Kazimieras Macelis, Antanas 
Zdanavičius. 

(Bus daugiau) 

Žydai organizuoja didžiules 
demonstracijas 

Washingtonas. — Pasaulio 
žinių agentūros skelbia, kad vir
šūnių konferencija Washing-
tone vyks tr is dienas. Tai pa
tvirtino ir Valstybės sekreto
riaus padėjėjas John Whitehead 
sugrįžęs iš Maskvos. 

Amerikos žydų organizacijos 
pradėjo labai intensyvų pasi
ruošimą sutikti Gorbačiovą Wa-
shingtone. Būdamas Maskvoje 
minėtasis VVhitehead įteikė 
polit inių kal in ių , sąžinės 
kalinių esančių kalėjimuose ir 
darbo stovyklose ir išskirtų 
šeimų sąrašą sovietų vyriausy
bei. Tarp daugelio, ten yra 
devynių porų pavardės, kurios 
buvo sovietų išskirtos, 4 sovietų 
— amerikiečių poros, kurioms 

Vyskupo Julijono 
Steponavičiaus atviras 

laiškas „Tiesos" redakcijai 
Apie tai rašo užsienio spauda 

Baltųjų rūmų ir Kongreso atstovai intensyviai veda pasitarimus įvairiose grupėse biudžeto 
subalansavimo reikalais. Iš kairės kongresmenas Robert H. Michel, mažumos vadas, Iždo 
sekretorius James A. Baker III, kongresmenas Dan Rostenkowski, Ways and Means komiteto 
vadovas, ir kongresmenas Silvio 0. Conte. 

Tolstojaus žodžiai Izraelio teisme 

neleidžiama išvykti, 18 ameri
kiečių neleidžiama išvažiuoti 
todėl kad jie turi ir sovietų 
pilietybę, 260 politinių kalinių 
pavardžių ir 240 pavardžių, 
kurie kalinami už religinius įsi
tikinimus. Dalis šių kalinių yra 
laikomi 101 psichiatrinėje ligo
ninėje, sako Valstybės depar
tamentas. 

Sąraše yra lietuvių 

Du iš tų persekiojamų už 
religiją yra Alfonsas Svarinskas 
ir Sigitas Tamkevičius, kata
likų kunigai iš Lietuvos, rašo šį 
antradienį New York Times. 
Kito politinio kalinio pavardė 
sąraše įrašyta yra Petro Ruban, 
ukra in ieč io , ku r i s tebėra 

(Pabaiga) 

Priekaištai Tolstojui 
Kryžminį Tolstojaus ap

klausinėjimą pradėjo kitą dieną 
teisėjas Blattman, norėdamas 
parodyti, kad istorikas nėra ob
jektyvus. Jis bandė nurodyti 
Tolstojaus subjektyvumą tuo, 
kad jis buvo brošiūros autorius 
apie Deschenes komiteto darbą 
Kanadoje. 

Liudininkas atsakė, jog jis yra 
patenkintas, kad Deschenes ko
mitetas ir Kanados vyriausybė 
priėmė jo patarimus apie Sovie
tų suteiktas žinias bei įrodymus 
ir po to nusprendė, kad visi karo 
nusikaltėliai — naciai ir komu
nistai — turi būti teisiami. 

Tolstojaus paaiškinimas 

Kryžminis apklausinėjimas 
vyko toliau ir vienu metu 
Tolstojus pareiškė, jei jis bus ir 
toliau klausinėjamas apie jo as
meninį gyvenimą, jis atsisakys 
l iudyti . Tolstojus teismui 
pasakė, jog kaltintojas bando 
nupiešti jį kaip ..nacį ir anti
semitą". „Jei nėra šiame teisme 
bešališkos laikysenos pagal 
priimtą Vakarų teismo procedū
rą, aš manau, kad aš toliau 
nebegaliu liudyti", pasakė jis. 

Vyriausias teisėjas Dov Levin 
pagrasino liudininkui, kad jis 
žemina teismą ir kad jo praėju
sių dviejų dienų liudijimai gali 
būt i neužskaityti. Teisėjas 
paskelbė pertrauką, kad išgel
bėtų situaciją. 

Tolstojus nepasitraukė nuo 
savo pozicijos, nes prokuroras 
jį įžeidė ir vartojo nemandagų 
toną ir pasakė, kad šis 
kryžminis apklausinėjimas 
neturi nieko bendro su jo pa
tyrimu ar jo liudijimu. 

Permės 63-1 griežto režimo 
stovykloje už tai, kad iš medžio 
išdrožė Amerikos Laisvės sta
tulos repliką. 

Žydų organizacijos planuoja 
labai didelę demonstraciją vir
šūnių konferencijos išva
karėse gruodžio 6 d. prieš 
Gorbačiovui atvykstant ir 
ši žydų demonstracija bus ne 
protesto, bet už palaikymą prez. 
Reagano politikos žmogaus 
teisių srityje Sovietų Sąjungoje. 
Panašias demonstracijas orga
nizuoja Amerikos ukrainiečiai. 
Nieko dar negirdėti iš Pabalti
jo tautų organizacijų. 

Vienašal i ška laikysena 

Po pertraukos gynybos advo
katai John Gili ir Sheftel pakar
tojo Tolstojaus pozicijos nekei-
čiamumą, bet teisėjas Levin 
pasakė, kad viskas buvo tvarko
je ir kad liudininkas gali būti 
laikomas prasižengusiu šiame 
teisme. Jis vėl paskelbė antrą 
pertrauką. 

Tada Tolstojus Demjanjuko 
advokatams pasakė, jog kal
tintojų ir teisėjų laikysena yra 
negirdėtas da lykas i r 
kadangi jo l iudi j imas y ra 
baigtas, j is pasi ims įrašus 
juostelėje ir teismo vaizdajuostę 
į Angliją ir panaudos tada, kada 
tai bus reikalinga. 

Po to kaltintojas Blattman 
bandė privačiai Tolstojų atsi
prašyti, bet Tolstojus tai atmetė, 
pareikšdamas, kad jis tai turi 
padaryti teismo salėje. 

Kai vėl teisėjai sugrįžo ir pra
dėjo tęsti teismą, adv. Gili 
pasakė teisėjams, jog Blattman 
pažadėjo klausinėti liudininką 
apie jo patyrimą ir susilaikyti 
nuo asmeninių puolimų. Tada 
Blattman paklausė keletą klau
simų, kas lietė II-jį Pasaulinį 
karą ir prievartinę repatriaciją. 

Atsiprašė liudininką 
Paskutinę — ketvirtąją Tols

tojaus liudijimo dieną Blattman 
klausinėjo apie Vlasovo armiją, 
Ukrainos badą 1932-33 metais 
ir apie Kanados Deschenes 
komitetą, kur is paruošė duo
menis apie karo nusikaltimus 
Kanados vyriausybei. Teisėjai 
Levin* ir Zvi Tai paragino pro
kurorą, kad greičiau duotų 
klausimus ir jis tada šokinėjo 
nuo vieno dalyko prie kito. Liu
dijimo pabaigoje Blattman vie
šai atsiprašė Tolstojų. 

Adv. Sheftel tada paklausė ke
letą klausimų, į kuriuos Tolsto
jus atsakė, kad jo antikomunis
t in is n u s i s t a t y m a s nedaro 
įtakos jo istoriniam tyrinėjimui, 
taip kaip nedaro įtakos ir anti
fašistinis nusistatymas. Jis pa
sakė tikįs, kad karo nusikaltė
liai abejose pusėse turi būti 
teisiami. 

Tolstojaus žodis spaudai 

Neparuoštoje spaudos kon
ferencijoje, kuri įvyko tuoj bai
gus šią sesiją, apspitus žurna
listams Tolstojų, jis pareiškė, jog 
jo giliu įsitikinimu. Demjanjuko 
teismas niekada neturėjo įvyk-

TRUMPAI 
iŠ VISUR 

— Iš okupuotos Lietuvos 
gauta žinia, kad ten mirė 
okupanto patikėtinis Petras 
Griškevičius, buvęs komunistų 
partijos sekretorius. Jis buvo 
gimęs 1924 m. Rokiškio apy
linkėse. 

— Bostono spauda praneša, 
kad buvęs Atstovų rūmų 
speakeris Thomas O'Neill, 74 
m. amžiaus, iš Washingtono 
ligoninės perkeltas į Bostono 
ligoninę, kur jam bus daroma 
operacija. 

— Irane buvo suorganizuotos 
demonstracijos prieš ameri
kiečius paminint 1979 m. 
sukaktį, kai iraniečiai buvo 
užėmę Amerikos ambasadą 
Teherane. Irano žinių agentūra 
pranešė, kad dalyvavo milijonai 
demonstrantų ir šaukė prieš 
Ameriką nukreiptus šūkius. 

— P a r y ž i u j e prancūzų 
spauda paskelbė, kad prancūzų 
ginklai nelegaliai buvo siun
čiami Iranui net dvejus metus. 
Le Figaro ir Le Monde atspaus
dino slaptą pranešimą, kurį 
įteikė generolas Jean-Francois 
Barba. Gautas pelnas buvęs 
pervestas Socialistų partijos 
žinion. 

— Japoni jos du prekybinin
kai ir du vengrų diplomatai 
buvo apkaltinti už perdavimą 
vieno labai komplikuoto laserio 
instrumento Vengrijos vyriau
sybei. 

— Miami mieste buvo išar
dytas didelis narkotikų tinklas, 
kuris įvežė j Ameriką 20,000 
svarų kokaino, pranešė federali-
niai agentai. 

— Montev ideo mieste, 
Urugvajuje, sustreikavo polici
ja, reikalaudama algų pakėli
mo. 

— Tokyo mieste Japonija ir 
Amerika pasirašė branduolinio 
bendradarbiavimo susitarimą, 
kuris leidžia Japonijai be at-
s iklausimo gamint i bran
duolinei energijai reikalingą 
alyvą, praneša japonų Mokslo ir 
technologijos agentūra. 

ti Izraelyje ir kad jis šią išvadą 
padarė dabar, kai pamatė teis
mo eigą. Tolstojus dar pasakė, 
jog jis nežino, ar kaltinamasis 
(Demjanjukas) yra kaltas, ar ne, 
bet j is jaučia, kad jis ša
liškai teisiamas. 

Kitas liudininkas bus doku
mentų ekspertas Julius Grant. 

(Pabaiga) 

Lapkričio 10 ir 11 laidose 
spausdinome vyskupo J. Ste
ponavičiaus atviro laiško „Tie
sos" redakcijai pirmąsias dvi 
dalis. Šį kartą perduodame 
trečią ir paskutinę jo laiško dalį. 
"3 . Pagaliau noriu atkreipti dė

mesį j neteisingą P. Anilionio 
teiginį, kai 1981 m. Popiežius 
Jonas-Povilas II buvo padaręs 
sprendimą paskirti mane Kai
šiadorių vyskupijos Apaštaliniu 
Administratoriumi, savo teigi
niui įrodyti P. Anilionis 
pateikia Viešųjų Bažnyčios rei
kalų Tarybos parašyto vysk. L. 
Poviloniui laiško ištrauką. Tas 
Viešųjų Bažnyčios reikalų 
tarybos raštas yra Vatikano 
įstaigos, atliekančios Šv. Tėvo 
pavedimu parengiamąjį vysku
pų paskyrimo ir perkėlimo 
darbą, dokumentas. Todėl tame 
rašte, kuris buvo atsiųstas ne 
tik vysk. L. Poviloniui. bet ir 
man, buvo pranešta, kad Sv. 
Tėvas yra nusprendęs mane 
paskirti Kaišiadorių vyskupijos 
Apaštaliniu Administratoriumi, 
o taip pat nurodyta, kad pra
neščiau Viešųjų Bažnyčios 
reikalų Tarybai per vysk. L. 
Povilonį apie to paskyrimo 
priėmimą. 

Nedelsdamas parašiau du raš
tus: vieną — tiesiogiai — 
Viešųjų Bažnyčios reikalų 
Tarybai, antrą — vyskupui L. 
Poviloniui. Savo raš tu 
padėkojau Sv. Tėvui už 
suteikiamą galimybę grįžti j 
vuskupiškas pareigas ir papra
šiau, kad būčiau paskirtas 
Kaišiadorių Vyskupijos Ordi
naru, o ne Apaštaliniu Admi
nistratoriumi. Kadangi tuo 
metu buvo daroma pastangų 
gauti Šv. Tėvo paskyrimą trims 
civilinės valdžios pasiūlytiems 
kandidatams vyskupais, todėl 
dar paprašiau Šv. Tėvą, kad 
nušalintųjų vyskupų: vyskupo 
V. Sladkevičiaus ir mano su
grąžinimas j vyskupiškas pa
reigas nebūtų jungiamas su 
naujų vyskupu paskyrimu, kad 
pirmiau būtų leista įdarbinti 
nušalintus vyskupus, paski
riant juos Šv. Tėvui į bet kurią 
Lietuvos vyskupiją vyskupiš
koms pareigoms, o po to būtų 
vedamos derybos dėl naujų 
vyskupų Lietuvai paskyrimo. 

Matyt, nesusitarta atskirti su
kliudytųjų vyskupų įdarbinimo 
klausimo nuo civilinės valdžios 
pasiūlytų kandidatų paskyrimo 
vyskupais. Dėl to nebuvo nei 
sukliudytieji vyskupai sugrą
žinti į vyskupiškas pareigas, nei 
nauji vyskupai paskirti. Tik 
vėliau, 1982 metais Apaštalų 
Sostui sutikus paskirti Telšių 
vyskupijai pasiūlytą kandidatą 
vyskupu, buvo leista grįžti į 
savo vyskupiją nušalintam Kai
šiadorių vyskupijos Apaštali
niam Administratoriui vysk. 
Vincentui Sladkevičiui. Apie 
mano sugrįžimą į Vilniaus arki
vyskupijos Apaštalinio Ad
ministratoriaus pareigas P. 
Anilionis arba visiškai nenori 
kalbėti, arba kalbėdamas duoda 
panašius atsakymus į ta. koks 
buvo išspausdintas š.m. 

— Washingtone prezidentas 
Reaganas nominavo April 
Glaspie nauju ambasadoriumi 
Irako valstybėje. 

rugpjūčio 6 d. ..Tiesos" 
numeryje. 

Parašęs Viešųjų Bažnyčios 
reikalų Tarybai rastą, apie Sv. 
Tėvo manęs paskyrimą j Kaišia
doris ir negavęs Šv. Tėvo 
pasirašyto paskyrimo dokumen
to, nesijaučiu nusikaltęs Apaš
talų Sostui nepaklusnumu, nors 
tuo mane kaltina P. Anilionis. 
Panašius viešųjų Bažnyčios 
reikalų Tarybos raštus tuomet 
buvo gavę vysk. V. Sladkevičius 
ir trys pasiūlyti kandidatai į 
vuskupus, kurie nebuvo paskir
ti vykupais. Gal įgaliotinis P. 
Anilionis, pasinaudodamas Vie
šųjų Bažnyčios reikalų Tarybos 
jiems atsiųstais raštais, kada 
nors paskelbs ir apie jų 
nepaklusnumą Vatikanui? 

Jeigu Apaštalų Sostas būtų 
įžiūrėjęs mano laikysenoje ne
paklusnumą, kai buvo vedamos 
derybos dėl mano sugrąžinimo 
į vyskupiškas pareigas, tai būtų 
pritaikęs man at i t inkamą 
bausmę, pavyzdžiui, atleis
damas mane nuo Vilniaus arki
vyskupijos Apaštalinio ad
ministratoriaus posto. Vienok to 
nepadarė, nes kasmet esu 
įrašomas viso pasaulio vysku
pijų ir vyskupų sąraše (,.An-
nuario Pontificio") kaip Vil
niaus arkivyskupijos Apaštali
nis Administratorius 'sukliu
dytas — impedito). Tik P. 
Anilionis, cenzūruodamas 1985 
m. Katalikų kalendorių — 
žinyną, pareikalavo, kad kalen
doriuje prie mano pavardės 
nebūtų Vilniaus arkivyskupijos 
Apaštalinis Administratoriaus 
titulas. 

Tenka stebėtis, kad atvirumo 
laikais, kai daug kalbama ir 
rašoma apie klaidų ir skriaudų 
atitaisymą, Jūsų laikraštyje 
buvo atspausdintas tiesos neati
tinkantis ir skaitytojus klaidi
nantis P. Anilionio pasisaky
mas. Susidaro įspūdis, kad P. 
Anilionis, duodamas spaudai 
minėtą pareiškimą, siekia 
nuimti nuo civilinės valdžios 
atsakomybę už mano ištrėmi
mą, išteisinti ją. o mane 
padaryti nusikaltėliu. Ar tokiu 
elgesiu P. Anilionis nepikt
naudžiauja savo tarnybine 
padėtimi, skleisdamas dezin
formaciją? 

Kad būtų atitaisyta P. Ani
lionio man padaryta moralinė 
skriauda, prašau Gerbiamą Re
dakciją išspausdinti savo 
laikraštyje šitą mano laišką. 

Su pagarba 
Vyskupas J. Steponavičius 

'parašas) 

Žagarė. 1987.09.08 

..Tiesos"' Redakcijai. 

Nuorašai: Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios vyskupams ir vysku
pijų valdytojams. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 17 d.: Alfiejus. 
Elzbieta. Grigalius, Dionyzas. 
Ginte. Getautas. Gilvinė. 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ŠIRDIES ATAKOS 
REIKALAI (7) 

Nuo mėsų, riebalų pasninkas 
ir a t i t inkami vaistai su
mažina cholesterolio per
viršį kraujuje ir tuomi sau
go širdies raumens arterijas 
nuo priskretimo, kuris suke
lia širdies ataką. 

Š iandien inės medicinos 
faktas 

Dabar žmogui jau galima pa
sirinkti vieną iš dviejų išeičių: 
(1) ar mirti nuo širdies atakos 
kartu su čia kasmet virš pusės 
milijono dėl tokios atakos mirš
tančiaisiais, ar (2) nepriškrė
tus ias š i rd ies ar ter i jas 
užlaikant, sveiku būnant, dar ir 
toliau ilgokai laimingu gyve
nimu džiaugtis. Kiek anksčiau 
tokio pasirinkimo nė vienas 
žmogus neturėjo — priskretusių 
arterijų niekas neatskretino. 
Dabar laikai pasikeitė. Dieta ir 
vaistais yra galima tas arterijas 
nuo priskretimo sulaikyti, ar 
jau priskretusias apvalyti. 

Minėtas pasirinkimas dabar 
glūdi kiekvieno dar savos galvos 
nepraradusio mūsiškio rankose. 
Mat, visas šis vienos iš dviejų 
išeičių pasirinkimas priklauso 
nuo dviejų dalykų: 1. kaip noriai 
ir pajėgiai šviesimės širdies ap
saugos nuo atakos srityje ir 2. 
kaip vykusiai tą šviesą savo gy
venime pritaikysime. 

O šviestis ir tą šviesą pri
taikyti labai verta, nes atlikti 
mediciniški tyrimai tvirtina, 
kad suderinus nuo riebalų, mė
sų pasninką („low-fat diet") su 
tam tikrais vaistais galima su-
liesinti cholesteroliu per riebų 
kraują ir t uomi apsaugoti 
širdies arterijas nuo priskre
timo, o tuo pačiu ir nuo širdies 
atakos. Toks priskretimas kas
met dėl mirtinų širdies atakų 
čia paguldo ant menčių 540,000 
amerikiečių. 

Nuo dabar nė vieno mūsiškio 
ne tu rė tų b ū t i nuo širdies 
priepuolio nukentėjusių tarpe. 
Tik visi lietuviai sukruskime 
pasisavinti dabartinę medicinos 
tiesą apsaugos nuo širdies ata
kos srityje ir nė nepajusime, 
kaip išspruksime iš po širdies 
giltinės dalgio. 

Už tai dabar kiekvienam 
mūsiškiui yra labai verta apie 
tokį pasniką ir tokius vais
tus pagalvoti, savon širdin 
mediciniškus faktus įsidėti ir 
ryžtis taip pasninkaujant ir ati
tinkamus vaistus naudojant, lie
sinti savo cholesteroliu ir kitais 
riebalais perriebų kraują. Tik 
toks liesinimas, o ne vien 
vaistai, dabar daugelio mūsiš
kių naudojami, saugos širdį nuo 
per anksty vos širdies atakos. 
Tokia gera žinia buvo paskelbta 
praėjusį pavasarį šio krašto 
gydytojų žurnale „The Journal 

of American Medical Associa-
tion". 

Dar ir antrą gerą žinią mi
nėtas medikų žurnalas paskel
bė: kad vienam iš šešių cho
lesteroliu priskretusių arterijų 
savininkui tokie priskretimai 
sumažta, prisilaikant lieso 
maisto ir naudojant naują 
vaistą. Jo komercinis vardas yra 
„mevacor", o cheminis — lova-
statin (MSD). Taip apie šio vais
to naudingumą tvirtina Univer-
sity of Southern California dir
bąs dr. David Blankenhorn. 
Pagal jį, pagrindinis arterijos 
priskretimo vyksmas gali būti 
sulaikytas ir arterijos sienelėje 
normalumas atstatytas. 

Tik čia reikia tuojau trumpai 
perspėti visus lietuvius, kad šis 
naujas vaistas yra keleriopai pa
vojingas, nežiūrint to, kad jį 
labai giria spauda ir televizija. 
Už tai tą vaistą gaminanti fir
ma primygtinai pataria jį var
toti t ik tada, kai labai griežtas 
nuo riebalų, mėsų pasninkas ir 
iki šiol naudotas didelėmis 
dozėmis vitaminas Niacinas 
nesuliesina kraujo. Tik tada 
labai atsargiai naudotinas šis 
naujas vaistas ir tik būtinai tik
rinant paciento kraują, ar ne
pradeda jis kenkti akims, 
kepenims ir kitiems organams. 

SUSEKTAS 
NAUDINGUMAS 

N E TIK GYVULIAMS, 
BET IR ŽMONĖMS 

Tyrinėtojai jau daug anksčiau 
buvo pastebėję, kad atitinkamu 
maistu galima pas triušius su
kelti sklerozę ir ją prašalinti. Iki 
šiol neturėta tokio tiesioginio 
įrodymo su žmogaus arterijo
mis. Dabar jau laikai pasikeitė. 
J a u tyrinėtojai tiesioginiai 
įrodė, kad cholesterolio pervir-
šiaus panaikinimas žmogaus 
kraujuje sulaiko arterijų pri-
skretimą, kuris galutinai užda
rydamas arterijų spindį sukelia 
širdies ataką. 

Toks liesu maistu mitimas ir 
iki šiol naudotas vitaminas 
Niacinas, o dabar ir naujo vaisto 
lovastatin vartojimas ne tik 
sulaiko sklerozės didėjimą, taigi 
širdies arterijos priskretimą, bet 
ir jau ten esamą priskretimą su
mažina, ar net ir visai jį pa
naikina. 

Išeina, kad sklerozė gali būti 
prašalinta. Minėti universite
tiniai tyrimai taip pat patvir
t ino seną medikų įsitikinimą, 
kad ir vien tiktai liesas maistas 
(„low-cholesterol, low-fat diet"), 
be priedinių vaistų gali būti 
naudingas žmogui kovojant su 
širdies ataka. 
" Bet kaip dabar ims žmogus ir 
kovos su ta ataka, kada jis jos 

Alvudas siunčia mediciniškas knygas Vilniaus universiteto Medicinos fakul
tetui. Rektoriaus dovanotą, retai kam teikiamą ir nedaug tokių turimą 
žymenį padėkos ženklan Adomėnienė atvežusi perduoda Alvudo pirmininkui. 

Nuotr. inž. Juozo Slaboko 

Kaziui Maldėnui matuojamas kraujospūdis Lietuvio sodybos ambulatorijoje. 
Nuotr. M. Naffio 

dar neturi?! Čia ir yra šuo pa
kastas, kad daugelis mūsiškių 
nesirengia atsisakyti riebaus, 
jiems skanaus maisto ir tuomi 
visai nė nemano pradėti laiku 
kovoti su skleroze ir per jos 
nugalėjimą nesulaukti širdies 
atakos. Už tai reikia atgimti 
sveikai mitybai kiekvienam iš 
mūsų ir taip pasielgti dabar, o 
ne kažin kada, nes su skleroze 
sėkmingai kovoti galima tik iš 
anksto bėgant jai už akių. 

Širdies arterijų 
priskretimo sulaikymas 

Šiame krašte randas šeši mi
lijonai amerikiečių turinčių pri
skretusias širdies raumenų 
arterijas ir dėl to tie milijonai 
skundžiasi krūtinės skausmais 
— turi anginą. 

Jie gali turėti viltį, kad 
maistu ir vaistu galima bus su
laikyti jų turimą širdies arterijų 
ligą nuo tolimesnio blogėjimo, 
ar net gali tikėtis tos ligos 
daugeliu atvejais pagerėjimo ir 
išvengimo dabar taip dažnų ir 
brangių širdies operacijų. 
Įrodžius, kad sklerozė gali būti 
sulaikyta bei panaikinta, taip 
pat įrodyta, kad vien pasninkas 
(„low-fat, low-cholesterol diet"), 
vien tinkamas maistas gali būti 
širdies arterijų sveikatai labai 
naudingas. 

Pasn inko maistas gali 
būt i skanus 

Laimė, kad liesas ir be choles
terolio (be trynių — mėsų) 
maistas gali būti skanus. Todėl 
visi trynių, riebalų, mėsų 
mėgėjai nenusiminkite, t ik 
išmokite paruošti sveiką ir 
skanų (nors ir liesą) maistą. Gal 
kai kam atrodo, kad širdžiai 
sveikas maistas yra labai sudė
tingas, kada tikrumoje jis gali 
būti labai paprastas, lengvai pa
gaminamas, pigus ir skanus. O 
svarbiausia, kad toks maistas 
saugo mus nuo širdies atakos. 
Jau vieno to užtenka, kad mes 
kiekvienas imtume širdį apsau
gančiai maitintis. 

Kraujuje cholesterolio pervir-
šiaus sunormavimas yra didelė 
pažanga saugantis nuo širdies 
atakos. Už tai turi netingi
niaudami visi dabar dar 
kvėpuojantieji imtis to darbo. 
Bet kur tau — toli gražu taip 
nėra lietuviškame gyvenime. 
Tūli mūsiškiai, dabar dar svei
ki besijausdami, visai nė 
negalvoja apie ten kokį savo 
kraujo pasitikrinimą choles
terolio atžvilgiu, nors jis nė cen
to pensininkui nekainuoja. 

Taip elgiantis leidžiama šir
dies atakai palengva, nejunta
mai šliaužti, artintis prie apsi
leidėlio širdies. Kaip laiku 
netaisant namo pamatų ateina 
nelauktas namo sugriuvimas ir 
tik tada apsileidėlis namų sa
vininkas griebiasi remonto, 
lygiai taip prisiartina nelaukta 
širdies ataka nesitvarkančiajam 
su savo kraujuje negeistinu cho
lesterolio ir kitokių chemikalų 
perviršium. Tik tada toks apsi
leidėlis ima paskubomis šauktis 
pagalbos, kuri taip pavėlavu
siajam esti dažnai tiek nau
dinga, kiek Šaukštas po pietų ar 
kaip jau nuvažiavęs traukinys 
į jį pavėlavusiajam. 

Todėl, kol dar nepavėluotas 
laikas, nė vienas nelikime to
liau paiku: ne tik tikrinkimės 
savo kraujuje cholesterolio kie
kį, bet ir po tokio pasitikrinimo 
imkimės atsakančios veiklos: 
visomis jėgomis normuokime 
kraujuje esančių visų chemi
kalų perviršį. 

Labai negerai, kad lietuviška 
nelaimė ir čia mūsų neapleidžia. 
Skaudu ir graudu, kad mūsiš
kių tarpe vis dar pilna at
žagareivių visose srityse. Tokie 
labai sau kenkia sveikatos srity
je, ypač saugantis nuo mirtinos 
širdies atakos. 

Tokiems, vis apie taukus, deš
ras, kumpius tebesapnuojan
tiems, juos iš akių neišlei-
džiantiems, nė nepatark 
suliesinti savo maisto: jie akis 
pastatę ims dejuoti: — „tai ką aš 
dabar valgysiu...?! Toks ir pana
šus mūsiškio elgesys — 
nusi te ikimas y ra a iškus 
ženklas, kad mes dar nesame 
nusiteikę stoti aršion kovon su 
mirtinu priešu — širdies ataka, 
o taip pat ir paralyžium (stroku) 
bei su kitomis sklerozės suke
liamomis negalėmis. 

Taip ir praeina negirdomis, 
neregomis net ir geriausios me
diciniškos pa tangos pro tūlo 
lietuvio akis ir ausis. O tos 

pas tangos galėtų žymiai 
pagerinti lietuvio sveikatin
gumą. 

Todėl jau visi mediciniškai 
susipratusieji, kraują jau rei
kiamai pasitikrinusieji ir ati
t i n k a m a i pagal gydytojo 
nurodymus besimaitinantieji 
mūsiškiai prašomi griebtis ar
timo meilės darbų: savo krau
jo suliesinimu per pasninkavi
mą įtakokime visus mūsiškius 
paklydėlius ta ip svarbiame 
visiems mediciniškame reikale. 
Tegul ir tie vis dar dešrų, 
kiaulienos ir taukų neatsisa
kantieji pasigaili savo širdies ir 
ima atsakančiai kovoti su 
širdies ataka. Pasakykite, kad 
jūs per pasninką suliesinote 
savo kraują ir likote darbingi ir 
jums nieko blogo neatsitiko. Dar 
daugiau — jūs atsikratėte atei
siančios širdies atakos pavojaus. 
Ir tai dar ne visas per pasninką 
susilaukiamas gėris: jūs jaučia
tės naujai atgimę ir visai 
nepasiilgsite seniau praktikuo
to per barzdą taukų varvinimo. 
Ir visas tas gėris jus aplankė 
tada, kai persivalgymą riebalais 
ir cholesteroliu pakeitėte naudo
jimu rupios duonos, vaisių — 
daržovių, kukurūzų bei alyvų 
aliejų, kiaušinio baltymų, rudų 
ryžių ir avižų su nugriebtu 
pienu ir medumi, na ir liesos 
žuvies. 

Todėl nėra jokio pagrindo 
galvoti, kad kraujo suliesinimas 
yra kančia, Sibiras, kryžiavoji-
mas... Jis tikrumoje yra žmogui 
tik normalion mitybon sugrįži
mas, dargi širdį nuo atakos 
apsaugant i s , už t a i labai 
džiaugsmingas. 

Išvada. Būti ar nebūti yra tas 
pats, kas neturėti širdies atakos 
ar jos susilaukti. Todėl tegul 
jokios kliūtys nesulaiko savo 
asmenybę subrandinusio lietu
vio nuo savos širdies saugojimo 
nuo atakos liesu maistu ir atsa
kančiu vaistu. Daugiau apie tai 
kitą kartą. 

Pasiskaityt i . „Newsweek on 
Health", Fall 1987. 

LF valdybos pirm. M. Remienė su Hot Springs įgaliotiniu A. Makaru LF 
sukaktuviniame pokylyje lakricio 31 d. Martiniąue salėje. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

M Ū S Ų K O L O N I J O S š i *™* klubo balius bus Jony
no salėje Chesterton, Indiana, 

East Chicago, Ind. 

MEDŽIOTOJŲ-
MEŠKERIOTOJŲ ŠVENTĖ 

Medžiotojų-meškeriotojų klu
bas, baigęs visas sporto varžybas, 
ir šiemet ruošia vakarą taur ių 
įteikimą. Pirmos, antros ir 
trečios vietos laimėtojais bus 
įteiktos pereinamosios taurės 
pirmos vietos laimėtojams. 

Viskas turėjo vykti East 
Chicagos lietuvių Šv. Pran
ciškaus parapijos salėje, bet 
Gary vyskupas uždarė bažnyčią 
ir kartu parapijos salę. 

gruodžio 5 d., Šeštadienį 6 vai. 
vakaro. 

Valdyba prašo narius ir 
svečius užsisakyti bilietus ir 
sudaryti stalus. Skambinti Onai 
Juskis 397-3241, Vladui Ruzgai 
980-0398 arba Raimundui 
Pečiuliui 932-3007. Po geros 
vakar ienės toliau visus 
l inksmins P. Ramanausko 
muzika. Tad iki pasimatymo. 

Valdyba 

DU fttlfTE ZAPARACKAS 
DU. PAUL KNEPKR 

AKU; LIGOS - CHIRURGIJA 
16* East Superior. Suit« 402 

V j lando* pagal susitarimą 
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SPECIALYBĖ — VIDAUS UGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

_ (Augliai nuimarrt ofise) 
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DR. L RECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
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pagal susitarimą. 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
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S. PRASAD TUMMALA, M.D. 
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DR. K. A. JUČAS 
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Valand<*> pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
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DR. FRANK PLECKAS 
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OPTOMETRISTAS 
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„Contact lenses" 
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T. RAMA, M.D. 
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DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHOOONTICS — karūnėles. 
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

2000 W. 50 Ot. vlllcafO 
Tai. 470-2112 

Valandos pagal susitarimą 
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Ofiso tel. 776-2880. rez. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARMOLOOt 

2414 W. 71 
Tol. 424-0777 

Valandos pagal susitarimą 

Specialybe — Vidaus liftų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

•1*5 S. Archer Ave. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

T e l . M 6 - 7 7 5 6 

Dr. Tumasonlo 
DR. S. U L 

SPECIALYBE - VIDAUS LICOS 
24S4 *V. 71tt Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7 

P. WAITKUt, M.D., PACS 

Priklauso Hoty Croas ligoninei 
2700 W. 42 24., Tat. 0 2 7 - 2 2 2 1 

KaOJamt lietuviškai 
Vai. M p a i onaHarsmą p f m 

Kste. Ir p salti, ima 2-7 * . * . 



Perestroika lėtu tempu ir tik 

KOMUNIZMO RIBOSE 
Patarlė sako, kad dažnai „iš 

didelio debesio mažas lietus". 
Taip gali atsitikti ir su M. Gor
bačiovo jau dvejus metus 
puoselėjama „perestroika" (per
sitvarkymu). Jau dabar aišku, 
kad į šį judėjimą daugiau vilčių 
gerėjančia prasme dėjo vaka- ' 
riečių spauda, kai krašto viduje 
skelbiamos reformos nesu
silaukė tokio pritarimo, kokio 
norėjo skelbėjas. Daug kur 
perestroika buvo kritikuojama, 
o neretais atvejais susilaukė 
pašaipos. Pirmiausia ja nesu
sižavėjo ir tuo pačiu nepriėmė 
darbo žmonės — sovietinis prole
tariatas, t.y. pati liaudis; 18 
milijonų biurokratų luomas 
daug kur parodė aktyvų pasi
priešinimą, o kitur priešinosi 
pasyviu būdu, nes skelbiamos 
reformos griovė per 70 metų jų 
sukurto kaip buržuazinio luomo 
papročius bei tradicijas. Ypač 
energingai priešinosi senieji 
s tal inistai , nes naujame 
judėjime jie įžiūrėjo jau pradėtą 
griaut i S ta l ino darbų 
nuvainikavimą. 

Darbininkai perestroika pa
laikė nauju darbo botagu. Tiesa, 
kai kur pavyko pakelti darbo 
našumą, bet ki tur gamyba 
krito, nes nebuvo pašalintos 
kliūtys: trūko medžiagų, nau
josios technikos įrengimų. 
Tiesa, buvo leista darbininkams 
kritikuoti savo vadovus, tačiau 
nebuvo leista pasisakyti apie pa
čios komunistinės sistemos nei
giamumus, neužsiminta ir apie 
streikų teisę. Išryškėjo, kad tarp 
M. Gorbačiovo skelbiamo „šuo
lio į tolį" ir dabartinės padėties 
yra didžiulė praraja. 

Daug kam nepatiko ir Gor
bačiovo skelbiama „taikos" 
ginklavimosi apribojimo pro
grama, šiuo reikalu vedamos 
derybos su vakariečiais. Vyriau
siojo kariuomenės politruko pa
vaduotojas gen. pik. Dimitrijus 
Volkoganovas kariniame „Rau
donosios žvaigždės laikraštyje 
pasisakė prieš reformas. „Iz-
vestija" viena proga paskelbė, 
kad gamyba pakilusi 2.3%, 
tačiau rytojaus dieną „pasi
t a i sė" — gamyba 2.3% 
nukritusi. 

Nepavyko ir užsienio firmas 
suvilioti, kad jos investuotų 
savo kap i t a lus į gamybos 
įmones Sovietuose. Net vokiečių 
„Burdos" madų žurnalas, kurio 
taip buvo laukiama, nebuvo 
Rusijoje i š le is tas . Amati
ninkams buvo leista kurti ama
to dirbtuves, verslo įmones, 
tačiau nebuvo galima gauti 
patalpų ir medžiagų. Valsty
binių įmonių sukooperatinimas 
nebuvo pravestas, nes pati 
valdžia bijojo nedarbo, kuris pa
našius bandymus atliekant, 
atsirado komunistinėje Kinijoje. 

Stalino žiaurumų nuvainika
vimas labai atsargiai vyk
domas, neskelbiant tikrojo aukų 
skaičiaus ar jį mažinant. Visais 
atvejais skelbiama, kad masinis 
grįžimas prie privačių žemės 
ūkių nesąs įmanomas. 

M. Gorbačiovas nesusilaukė 
reikiamo pritarimo ir pačioje 
partijoje. Taip X.21 Maskvoje 
įvykusiame centrinio komiteto 
posėdyje, kur iš 307 narių buvo 
27 kalbėtojai, tik 8 iš jų pasi
sakė už reformas, o kiti jas kri
tikavo. Maskvos komunistų par
tijos šefas Borisas Jelcinas labai 
smarkiai pasisakė prieš refor
mas, apkaltino M. Gorbačiovą 
„asmens kultu" i r protestuo
damas pasitraukė i i pareigų. 

Turime prieš akis M. Gorba
čiovo parašytos ir jau įvairiomis 
kalbomis paskelbtos knygos 
apie „persi tvarkymus" kai 
kurias ištraukas. Gorbačiovas 
sakosi knygą skirias ne tik 
Sovietų Sąjungos, bet ir JAV bei 
kitų kraštų gyventojams, nes 
pagal jį „pasaulis yra nedaloma 

KRIKŠTO MALONES IŠTAKOS LIETUVIUOSE 
Lietuvos krikščionybės minėjimai Chicagoje koncertuose ir parodose 

visuma ir mes negalime prileis 
ti, kad jis būtų sunaikintas, ant
rosios Nojaus arkos nebebus". 
Toliau jis ragina valstybių va
dus išvengti branduolinio karo 
abipusiu bendravimu. M. Gor
bačiovas prisipažino, kad Sovie
tuose ekonominė padeūs tikrai 
esanti bloga ir kad vis nesiseka 
gamyboje: „daugiau kaip kapi
talistiniai kraštai sunaudojame 
gėrybių bei energijos, o pagami
name prastesnės rūšies gami
n ius" . Sovietų Sąjunga, 
stokodama devyzų, parduodanti 
užsieniui daug žaliavų ir net 
naftos, kurios jiems patiems 
trūksta, tačiau tai nepadeda 
pašalinti technikos trūkumus. 
Ypač daug devyzų reikią kasme
tiniam javų pirkimui . J i s 
prisipažįsta, kad esąs labai 
didelis skirtumas tarp žodžių ir 
darbų, tarp išpūstų ir realių 
skaičių; trūksta ir iniciatyvos. 
Gorbačiovas atmeta kai kurių 
vakariečių patarimus grįžti So
vietuose prie kapitalistinės sis
temos. Jis nematąs reikalo tokį 
patarimą priimti. Nors sovietai 
padarę daugybę klaidų, bet per
tvarkymus esą galima pravesti 
ir socialistinėje sistemoje. Tai 
„revoliucija iš viršaus", šuolis į 
priekį", bet t ik socializmo 
rėmuose. Esą nereikią stebėtis, 
kad po 1917 m. revoliucijos 
skelbiama nauje evoliucija. Tai 
nieko bloga, nes ir Prancūzija po 
1789 m. didžiosios revoliucijos 
dar turėjusi 1830,1848,1871 m. 
revoliucijas. 

Atsitiktinai pateko keturių 
dienų Lietuvos krikščionybės 
600 metų sukakties minėjimo 
programa Chicagoje. Ją sudarė 
minėjimo komitetas, nežiūrė
damas, o gal atsiklausdamas tik 
dalies žmonių, galinčių ir ne
galinčių dalyvauti. Programa 
yra tiesiog perkrauta. Bet tikrai 
norima, kad krikšto metai ir 
malonė paliktų savo ištakas iš
eivijoje, kaip ji paliko oku
puotoje Lietuvoje. Gal čia 
daugiau turės įtakos, nes mi
nėjimai daromi visose didesnė
se gyvenvietėse, visuose dides
niuose miestuose, kur vyskupai 
apsiėmė laikyti pamaldas ir kur 
buvo gal ima sutraukt i di
desnius skaičius dalyvių, 
norinčių krikšto malonę Lietu
vai prisiminti ir svetimiesiems 
priminti. 

Chicagoje iškilmės pradeda
mos Padėkos dieną, lapkričio 
26, Cicero lietuvių Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. Ten mini
mas palaimintasis arkivysku
pas Jurgis Matulaitis. Juo 
tikrai gali džiaugtis ne tik 
Cicero lietuviai, ne tik Šv. An
tano parapija, bet ir visa Lie
tuva bei visi lietuviai išeiviai ir 
lietuvių kilmės tapę kita
taučiais. Tai lyg krikščionybės 
jubiliejaus užviršavimas — pir
mojo iš pačios Lietuvos kilusio, 
Lietuvoje dirbusio, Dievui ir 
Bažnyčiai tarnavusio Jurgio 
Matulaičio paskelbimas palai
mintuoju ir paskelbimas visai 

P . STAKYS 

Ar palietė perestroika lietu
vius? M. Gorbačiovas nėra iš tų, 
kurie norėtų sovietinių rusų pa
vergtų tautų laisvėjimo ar bent 
jų tautinio sąmonėjimo. Jie 
niekada nieko nežadėjo nerusiš-
koms sovietinėms tautoms, lyg 
jų visiškai jo imperijoje nebūtų. 
Tačiau laisvėjimo iniciatyva ki
lo iš apačios, iš pačių pavergtų 
tautų. Tautinės demonstracijos 
ir tai gerokai smarkios, reiškėsi 
Kazachijoje, Latvijoje, Estijoje, 
Lietuvoje, Ukrainoje ir kitur. 
Okupacinė valdžia demonstra
cijas sekė, KGB pareigūnai jų 
dalyvius surašinėjo, fotografavo, 
filmavo, taip sakant, „paėmė į 
įskaitą". Buvo ir suėmimų, tar
dymų, sumušimų, bet labiausia 
praktikuojamas atleidimas iš 
darbovietės. 

Tačiau dažnais atvejais tokį 
atleidimą turėjo nuspręsti tos 
įmonės darbininkų susi
rinkimas. Ne visur tai sėk
mingai vyko. Mus yra pasiekusi 
Kauno jaunimo teatro visuoti
nio profsąjungos susirinkimo 
IX. 10 stenograma (įkalbėjimas 
į juostelę). Susirinkime daly
vavo apie 140 žmonių. Prof
sąjungos vadovai, partiniai pa
reigūnai kaltino teatro inži
nierių Vytautą Bogušį, dalyva
vusį VHI.23 demonstracijose 
Vilniuje. Buvo reikalaujama jį 
išmesti iš tarnybos. Jis viešai 
prisipažino buvęs vienas iš 
demonstracijų organizatorių ir 
kad pasirašęs atitinkamą atsi
šaukimą: „ O rugpjūčio 23 dieną 
paminėti Stalino aukų ėjau ir 
eisiu, kol būsiu gyvas. Tai mano 
pareiga... Jeigu Hitleris žudė, 
tai pasmerktas visam pasauly, 
tiek Rytų, tiek Vakarų Vokie
tijoje. Visame pasaulyje aukoms 
pagerbti pastatyti paminklai. 
Budelis Stalinas išžudė mili
jonus aukų, — tai ką užmerk 
akis ir šypsokis, juokis. Nepa
mirškim išnaikintos, suniokotos 
mūsų tautos kultūros, istori
jos". V. Bogušį palaikė ir kiti 
susirinkimo dalyviai. Pagaliau 
visi išsivaikštinėjo, nepadarę 
nutarimo. Kaip ten bebūtų, ta
riamas „laisvėjimas" padėjo 
KGB organams išaiškinti prieš 
okupantus nusiteikusius lie
tuvius. Tenka pagalvoti, galbūt 
už tai mūsų negausi tauta 
sumoka per didelę kainą. 

b . k v . 

lietuvių tautai šventės sausio 27 
d., palaimintojo mirties dieną. 

Palaimintasis arkiv. Jurgis 
Matulait is šią Šv. Antano 
bažnyčią 1926 m. konsekravo. 
Joje laikė šv. Mišias. Joje buvo 
tokie žymūs klebonai kaip J. 
Vaičiūnas ir I. Albavičius. 
Dabar pamokslą sakys Marijo
nų vienuolijos, kurią palaimin
tasis atnaujino ir suteikė naują 
gyvybę, provincijolas kun. Vik
toras Rimšelis. Tai bus kar tu 
padėka Dievui ir paties palai
mintojo gyvenimo, darbų ir 
dorybių priminimas, kad juo 
galėtų sekti ir jį me l s t i 
užtarimo likę žemėje gyvieji 
lietuviai. Tai bus Lietuvos 
krikščionybės sukakties pirmoji 
Chicagoje minėjimo dalis, kuri 
bus lyg įžanga į visą keturių 
dienų programą. Jeigu dar 
giedos jungtinis choras, ta i 
pamaldos ir palaimintojo Jurgio 
Matulaičio pagerbimas bus vie
nas iš svarbiausių žingsnių jį 
pažinti ir juo pasekti. 

Tą pačią dieną vakare bus ati
daryta Broniaus Kviklio doku
mentinė paroda „Krikščioniš
koji Lietuva". Parodoje su Kvik
lio kruopštumu ir atsidėjimu 
bus surinkta visa svarbiausioji 
medžiaga, k u r i pa rodys 
Lietuvos krikščionišką gyveni
mą medaliais,iškarpomis, doku
mentais , l e id in ia i s ir pa
veikslais. Pa roda vaiz

dais parodys krikščioniškos 
Lietuvos pažangą, parodys, kaip 
krikščionybė pamažu įaugo 
tautos dvasioje, kaip visą tautą 
kreipė nuo rytų į krikščioniškus 
Vakarus, — Apvaizdos numaty
tas planas, kad kada nors ji 
turės spirtis prieš Rytų įtaką ir 
norą surusinti, suslavinti ir 
suprovoslavint i. 

Si paroda nebus eilinė. J i pa
rodys Lietuvos istorijos iškar
pas, pavaizduos Lietuvą akiai 
maloniais ir nemaloniais daly
kais, kurių reikia siekti ir 
kurių reikia vengti. 

Penktadienis, lapkričio 27 d., 
daugeliui yra darbo diena. Tad 
ir programa taikoma t ik vaka
rui tiems, kurie po darbų nebus 
pervargę ir galės eiti į paskaitą 
ir literatūros vakarą. Paskaitai 
pakviestas Chicagoj mažai 
pažįstamas, bet savo raštais 
žinomas kun. dr. Antanas 
Paškus. Jo paskaita bus apie 
patį krikštą ir jo svarbą tautai, 
kuri ne dėl savo kaltės pavė
luotai jį yta gavusi. 

Krikščionybės 600 metų su
kakties minėjimo komitetas 
skelbė kelis konkursus ir šį 
penktadienio v a k a r ą bus 
pagerbti laureatai — poezijos 
kun. Leonardas Andriekus, 
dramos — Anatolijus Kairys. 
Dalyvaus ir k i t ų metų 
laureatai, kaip poetai Bernar
das Brazdžionis, Kazys Bradū-

Lietuvos krikščionybės 600 metų sukakčiai rengti komitetas po posėdžio Iš kairės sėdi: kun. J . 
Vaišnys, S. Endrijonienė, A. Likanderienė, vysk. Paul ius Baltakis, komiteto vykd. pirm. Jonas 
Kavaliūnas, kun. V. Rimšelis, ses. A. Balčiūnaitė; stovi; adv. S. Kuprys, kun. I. Urbonas, A. 
Palukaitienė, J. Končius, kun. J. Šarauskas, dr A. Darnusis, kun. P. Daugintis, J Baužys, A. 
Zailskaitė, ses. T. Papšytė, A. Kazlauskas ir B Polikaitis. Nuotr. J. Tamulaičio 

nas , be le t r i s tas Česlovas 
Grincevičius. Jie visi yra žinomi 
ne tik skaitančiai visuomenei, 
bet ir visiems lietuviams savo 
poezija, dramomis ar romanais. 
Tai bus vakaras, kuriame galės 
atsikvėpti ir tie, kurie laukia 
meno, ir tie, kurie laukia dva
sinės atgaivos. 

Lapkričio 28 d., šeštadienį, jau 
po visų darbų ir susirinkimų 12 
vai. dieną Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
Marųuette Parke bus iškil
mingos šv. Mišios. Koncele-
bracinėms šv. Mišioms su dau
geliu kunigų vadovaus lietu
viams užsienyje skir tas 
vyskupas Paulius Baltakis, 
pamokslą pasakys buvęs Euro
pos lietuvių, dabar emeritas 
vyskupas Antanas Deksnys. Jie 
abu yra jau pažįstami visiems 
lietuviams. Vienas savo energi
ja ir lankymu net mažiausių lie
tuvių gyvenviečių ir parapijų, 
kitas kaip ilgai dirbęs tarp 
Amerikos lietuvių. Šiuo metu 
kun. G. Šukio iškilmingas šv. 
Mišias su priedais giedos pa
rapijos sustiprintas choras, 
kuris vienintelis yra pasi
žymėjęs savo darniu ir nuo
latiniu giedojimu lietuviškose 
pamaldose. Jas diriguos muz. 
Antanas Linas. 

Tos pačios dienos vakare bus 
didžiulis koncertas, kurį atliks 
Lietuvių Operos choras ir 
žymieji solistai Morton 
aukštesnės mokyklos salėje 
(2423 S. Austin Blvd., Cicero). 
Koncertas ne eilinis, kaip neeili
nis choras ir neeiliniai solistai. 
Koncertui diriguos pasižymėjęs 
tarp lietuvių ir amerikiečių diri
gentas Arūnas Kaminskas. Gie
dos didžiųjų mūsų kompozitorių 
kūrinius solistai Dana Stankai-
tytė, Daiva Mongirdaitė, T. 
Feerer. Visi jie žinomi iš operų 
pastatymų, koncertų ir atliktų 
solistinių vaidmenų. 

Sekmadienį, lapkričio 29 d., 3 
vai. p.p. yra paskutinė Lietuvos 
krikščionybės sukakties Chica
goje minėjimo iškilmių diena. 
Iškilmingos šv. Mišios bus 
Švento Vardo katedroje (735 N. 
State St., Chicago). Šv. Mišias 
koncelebruos Chicagos arkivys
kupas kardinolas Joseph L. Ber-
nardin. Jis pasakys ir pagrin
dinį pamokslą. Jungtinis choras 
giedos Alfonso Mikulskio mi
šias, kurios specialiai sukurtos 
lietuviams ir Lietuvai. 

Šv. Mišių, pamokslo ir giedo
jimo klausys katedroje ne tik 
lietuviai, kurie iš visų Chicagos 

apylinkių susirinks, bet ir ame
rikiečiai, kurie tuo metu pateks 
į katedrą. Reikia tikėtis, kad 
bus Lietuvos krikščionybės 
sukakties triumfas, pasidi
džiavimas ir visų lietuvių, gy
venančių krikščionišku gyve
nimu. 

Pamaldos katedroje bus visų 
šio miesto ir apylinkių lietuvių 
minėjimo užbaiga ir džiaugs
mas, kad lietuvių tauta prieš 
600 metų priėmė katalikų tikė
jimą, krikščionybę, pradėjo gy
venti nauju gyvenimu, kuris 
reiškėsi daug šimtmečių, vis 
gilyn leisdamas šaknis ir vis 
didesnę įtaką darydamas pačiai 
tautos dvasiai. 

Gal šiandien išeiviai, ypač jų 
jaunoji karta, permažai supran
ta krikščioniško gyvenimo, 
evangelinio gyvenimo įtaką 
savo tėvams ir senoliams, savo 
tautos kovose okupacijose ir 
priespaudoje, bet tai negalima 
išbraukti iš istorijos. Istoriją 
reikia studijuoti, o joje ir jaunoji 
karta pamatys tą krikščionybę, 
kuri buvo kartu tautos dvasia, 
tautos gynėja, tautos atspara 
ir ateities viltis. 

Šios dienos pabaigoje bus 
vaizdinės, dokumentinės Bro
niaus Kviklio parodos uždary
mas, jos įvertinimas ir ja pasi-
drąsinimas narsiau kovoti už 
savo pavergtuosius brolius, už 
savo okupuotą tėvynę, už per
sekiojamuosius dėl tautybės ir 
tikėjimo. 

Tokia apžvalga viso minėjimo, 
kuris daromas Chicagos lietu
viams Padėkos ir gretimose die
nose, kad visi galėtų aktyviai 
dalyvauti ne tik Lietuvos prisi
minimuose, ne tik veikloje, ku
rioje reiškiasi lietuviškas tau
tinis gyvenimas, bet ir krikš
čionybėje, kuri mūsų tautoje 
pastovią buveinę rado prieš 600 
metų. Gal nerado visoje tauto
je, juo labiau žemaičiuose, bet 
tai buvo pradžia, kuri vedė 
tautą į Vakarus, kuri tautai 
davė bent dalį Vakarų kultūros, 
kuri ją gynė nuo Rytų rusiškos 
įtakos ir priespaudos po caris-
tine letena. 

Dėl krikščionybės rodymo ir 
jai tarnavimo nusagstytos lie
tuvių knygnešių kaulais Sibiro 
taigos. Vėliau nusėtos lietuvių 
kaulais Sibiro dykumos. Bet lie
tuvis nepasidavė, nenusilenkė 
svetimiems „dievams", ar jie 
atėjo rusiškos meškos pavidalu, 
ar atėjo provoslaviškos įtakos 
būdu, ar lenkiško nacionalizmo 
užmačiomis, ar dabar brukami 
primityvaus ir žiauraus ateiz
mo. Lietuvis pavergtoje tėvy
nėje yra ištikimas savo krikšto 
pažadams. Lietuvis yra ištiki
mas ir išeivijoje. 

povyzos ir elgsenos atrodo vakarietiškai, kitokie negu 
Hong Konge kiniečiai, kuriems vakarietiškas rūbas 
kažkaip netinka. O ką jau kalbėti apie Beijingo kinie
čius — kitas pasaulis. 

Esminis Oriento bruožas yra kvapai. Kiekvienas 
miestas turi savitą, neužmirštamą kvapą. Vos įvažia
vus į Tokyo miestą trenkia stiprus sojos padažo kvapas, 
kuris kaip rūkas dengia visą Tokyo. Bankoko klongai 
persunkia visą miestą švelniu dumblo kvapu, kuris 
maišosi su nevalyto benzino dūmais. Manila ir visi 
Filipinai mano atminty surišti su šarmo kvapu. Kiek
vienas filipinietis kasdien plauna marškinius stipriam 
šarme, kurio kvapas visą dieną lydi žmogų kaip 

Prisiminiau, - čia jau buvo prisiminimas an t ram asmeniškas debesėlis. Jakar ta kvepia kaip apleistas 
laipsny, kaip tada, prieš užmingant tarp Bagio pušų, gntnamis, - drėgmė, gėlių kvapas, atmieštas su kažkuo 
sugrįždavo į atmintį Berčiūnų pušynas, kuriame mes g e n dančiu . Tik Singapūras neturi jokio kvapo. Visas 
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nepriklausoma valstybėlė. 
Jau vos pirmus žingsnius įžengę aerouoste pajutom 

Singapūro tvarką. Prie pasų kontrolės prieš mus ėjo 
jaunas, gal 20 metų filipinietis. „Parodyk savo 
pinigus", paprašė už jį ne ką vyresnis pasų tikrintojas. 
Filipinietis nenoriai iškrapštė du pezų banknotus. Fft 
— metamu per petį nykščio gestu tikrintojas parodė 
jam, kad jis turi eiti prie policijos stalo. Mes, atrodo, 
jam įkvėpėme didesnį pasitikėjimą, pinigų rodyti 
neprašė. 

Aerouosto pastatas buvo gražiausias iš visų lig šiol 
pasauly matytų. Jis buvo skoningai išpuoštas tropiniais 
augalais, fontanais, didžiuliais akvariumais, kuriuose 
tūnojo maži koralai ir plaukiojo spalvingos žuvys. 
Atrodė, lyg esi brangaus viešbučio priebuty, o ne 
aerouoste. Buvom apdabinti lankstinukais, iš kurių 

vasarą gyvendavom. Kokios tai buvo tylios ir žavios „bestas daro įspūdį, lyg būtų vakar pagrindinai sužinojom, kokios bausmės mums gresia, jei nemokėsim 
vasaros naktys, kaip švelniai ošdavo pušys, kaip 
maloniai glostė jų kvapas, kaip sklisdavo per šilą lakš
tingalų balsai. Koks gražus, kiek daug žadantis buvo 
gyvenimas. Ir kodėl dabar, tiek pasaulio mačius, atmin
ty Lietuvos gamta yra vis tiek pati gražiausia? Ar todėl, 
kad jaunystės įspūdžiai giliau į širdį įsminga ir 
pasilieka pagrindas tolimesniems įspūdžiams vertin
ti, ar todėl, kad Lietuvos gamta, nors ir ne dramatiška, 
yra i i esmes malonesnė, darni savo grožiu, giliau pavei
kianti žmogaus sielą? 

S ingapūras 

Rinkdamas įspūdžius iš Singapūro ilgai svarsčiau, 
ar tinka jį priskirti prie Oriento. Geografiškai jis Orien- dabar ir padarė Singapūrą įdomiu miestu, lyg Azijos 
te, tačiau kultūriškai atsidūręs Singapūro miesto cen- muziejų po atviru dangum. Pusantro šimto metų 
tre jautiesi tikram Oksidente, lyg būtum New Yorke, Singapūrą valdė britai, tvarkydami miesto ekonomiją, 
Londone ar gal net Frankfurte. Aplink t ave bet nesikišdami į tautinį bei religinį gyvenimą. Per 
dangoraižiai, automobiliai, žmonės visi vakarietiškais fcarą Singapūrą, nors jis buvo tvirtovė, labai lengvai 
rūbais, rasių mišinys, bet ir tie patys kiniečiai iš užėmė japonai. Nuo 1965 metų Singapūras yra 

išplautas. 
O tačiau Singapūras yra rytuose. Paėjus toliau nuo 

centro atsiskleidžia Orientas, spalvingas, stebinantis, 
pilnas tokių pat žmonių kaip ir mes, tačiau kitaip atro
dančių, kitaip galvojančių, kitaip savo kasdienybę 
kuriančių. Kai britų vaizbūnas Raffles 1819 metais įkū
rė čia uostą, ta mažytė sala atrodo buvo visai 
neapgyventa. Pamažu ji pritraukė naujų gyventojų ir 
pritraukė iš visur, — iš kaimyninės Malazijos, iš savo 
gyventojų nesutalpinančios Kinijos bei Indijos ir Javos. 
Visos skirtingos rasės susimetė gyventi į atskirus ra
jonus, ghetto vardas tada dar nebuvo virtęs keiksma
žodžiu. Tos skirtingų tautybių gyvenvietės išliko iki 

gyventi Singapūre. Už perėjimą per gatvę nepažymė-
toj vietoj reikės mokėti 50 dolerių, už rūkymą neleis
tinoj vietoj 200 dol., o jei kas šiukštu numes ant gatvės 
cigaretės nuorūką, bus prikirptas 500 dolerių. Nors ta i 
Singapūro doleriai, bet vis tiek bausmė nepigi. Du 
Singapūro doleriai buvo lygūs vienam amerikietiškam. 
Singapūras pasilaikė sau teisę neįsileisti svečių — vyrų, 
kurių plaukai krenta žemiau apikaklės. 

Specialus perspėjimas buvo narkotikų pirkliams, 
šiurpus, bet logiškas. Marijuanos vartotojui grėsė 10 
metų kalėjimo. Marijuanos pirkliui buvo numatyta nuo 
20 iki 30 metų kalėjimo ir 15 smūgių rotanu. Kas buvo 
tas rotanas, taip ir neteko sužinoti, bet buvo galima 
nujausti. Pardavinėjantys morfijų bei heroiną (daugiau 
negu 15 gramų) buvo baudžiami mirties bausme. Ir tai 
nebuvo tik tuščias grasinimas. Visai neseniai du 
australiečiai buvo pagauti su heroinu ir pakarti, nepai
sant Australijos valdžios prašymų ir protestų. 

(Bus daugiau* 
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„KVIEČIU KARTU 
SU MANIMI ATŠVĘSTI 
LIETUVOS KRIKŠTĄ!" 

Šiais žodžiais kardinolas John 
O'Connor pranciškonų leidžia
mame laikraštyje Brooklyne 
„Darbininke'" kvietė lietuvius 
dalyvauti Lietuvos krikščio
nybės 600 metų jubiliejaus 
minėjime šv. Patriko katedroje 
New Yorke. 

Įsisiūbavę jubi l ie j in ia i 
minėjimai lietuviškuose telki
niuose artėja prie pabaigos. Di
džiajame New Yorke dar tebe
veikiančiose trijose lietuviškose 
parapijose be didesnio iš
kilmingumo minėjimai jau yra 
praėję. Buvo koncentruotas! 
prie šio minėjimo Šv. Patriko 
katedroje, stengiantis, kad jis 
kuo iškilmingiausiai būtų at
švęstas. 

Šv. Patriko katedra yra New 
Yorko M a n h a t t a n o dalyje, 
pačiame jo centre, prie Rocke-
feller centro, garsioje ir puošnio
je Fifth Avenue gatvėje. 
Ši katedra užima visą bloką. Ją 
iš visų pusių supa stiklo ir plie
no milžinai, modernūs dango
raižiai. Nežiūrint jų dydžio, bliz
gesio ir moderniško stiliaus, jie 
nepajėgia lenktyniauti su gra
nito ir marmuro architektūriniu 
gotiko grebiu, kuriuo ši katedra 
didžiuojasi. Jos du bokštai 
iškyla į 330 pėdų aukštį . 
Sėdimų vietų yra apie 2500. 
Didieji vargonai turi 7380 
suvirs vamzdžių. 

I šią garsią katedrą lapkričio 
8 dieną, sekmadienį. 2 vai. p.p. 
ir susirinko didelė minia ne tik 
lietuvių, bet ir kitataučių. 
Tuščių vietų mažai tesimatė. 
Katedros centr iniame take 
maždaug kas penktas suolas 
stovėjo tautiniais rūbais pasi
puošusios moterys. Šiuo taku 
prie altoriaus atėjo šv. Mišių 
aukotojai: apie 20 lietuvių kuni
gų, vysk. Paulius Baltakis ir pa
grindinis Mišių celebrantas 
kardinolas John O'Connor. Tuo 
metu choras ir maldininkai gie
dojo „Pulkim ant kelių". 

Prieš pradėdamas šv. Mišių 
auką. kardinolas lietuviškai 
paklausė: „Ar tu esi lietuvis ir 
ar tu kalbi lietuviškai?" Ir dar 
vieną sakinį, kurio gerai nenu
girdau. 

Per pašlakstymą švęstu van
deniu choras giedojo lotyniškai 
„Asperges me". o po to „Garbė 
Dievui" (Gloria> — iš Gedimino 
Šukio sukurtų lietuviškų Mišių. 
Mišių skaitymus skaitė Gintė 
Damušytė lietuviškai, o Marian 
Skabeikienė angliškai. Psalmę 
giedojo kun. D. Staniškis (iš 
Apreiškimo parapijos Brookly
ne), o Evangeliją skaitė kun. 
Eugene Savicki (iš Aušros 
Vartų par„ N.Y.). 

Kardinolas John O'Connor 
pasakė pamokslą. Jis pasi
džiaugė, kad yra privilegija ir 
garbė dalyvauti šiame minė
jime. Nuoširdžiai dėkojo vysk. 
Fauliui Baltakiui už šį pakvie
timą. Apgailestavo, jog, nežiū
rint, kad jis yra kilęs ir užaugęs 
Pennsylvanijoje, kur gyveno 
daug lietuvių, lietuviškai neiš
moko. Priminė kokį didelį rū
pestį Šventasis Tėvas Jonas 
Paulius II rodo lietuviams. 
Kelias ištraukas paskaitė iš Šv. 
Tėvo pamokslų, pasakytų lie
tuviams. Pastebėjo Šv. Tėvo 
viešą pasakymą, kad pusė jo šir
dies priklauso Lietuvai. Kalbė
damas apie lietuvių religinius 
vargus Lietuvoje jis paskaitė 
prof. Vytauto Skuodžio tuo 
reikalu raštą. Čia pat esantį 
prof. Vyt. Skuodį ir jo šeimą 
paprašė atsistoti. S t r inkusiej i 
plojo. 

Kalbėdamas apie Vilniaus ka
tedrą, paverstą meno galerija, 
sakė, kad jis esąs labai atsargus 
pasirašinėdamas peticijas. Tai 
darąs tik labai retais atvejais. 
Bet peticiją dėl grąžinimo 

Vilniaus katedros Lietuvos ti
kintiesiems, jis mielai pasirašy 
siąs. Kardinolas sakė, kad jis 
daug kartų yra kėlęs žydų 
reikalus Sovietų Sąjungoje, bet 
dėl per mažos informacijos apie 
lietuvių katalikų vargus dabar
tinėje Lietuvoje jis nieko nėra 
daręs. Apgailestavo. Kalbėjo, 
kad dabar yra atėjęs laikas pra 
dėti kuo garsiau šaukti apie Lie
tuvos katalikų vargus ir jų per
sekiojimą. 

Dovanas atnešė: gen. kon
sulas A. Simutis ir jo žmona — 
Lietuvos pakelės kryžių. V. 
Skuodis ir žmona — komunistų 
išniekintą kryžių, P. Skabeikis 
ir M. Shalins — knygą „Catholic 
L i thuania 600 Y e a r s " , J. 
Adomėnas ir žmona — knygą 
,.LBK kronika". J. Klivečka ir 
žmona — vandenį, A. Vakselis 
ir žmona — vyną. Andrius ir Ra
munė Adams — duoną. Šiuo 
metu choras giedojo „Prieš Tavo 
altorių". Prieš pakylėjimą buvo 
giedamas „Šventas, Šventas" iš 
G. Šukio lietuviškų Mišių. Ko 
munijos metu choras giedojo 
„Dieve, Dieve" — Siniaus ir „Jė
zau pas mane ateiki". 

Mišių pabaigoje vysk. P. 
Baltakis padėkojo kardinolui už 
šv. Mišių atnašavimą ir pasaky
tą nuoširdų pamokslą. Vysk u-
pas kardinolui įteikė gražiai 
įrėmintą ir jam dedikuota 
jubiliejinį medalį. Toliau vysk. 
P. Baltakis lietuviškai, pasirem
damas LKB Kronikos Nr. 74. 
paaiškino jubiliejinės emblemos 
septynių kryžių simboliką. Po to 
kardinolas John O'Connor pa
kvietė vysk. P. Baltakį kartu su 
juo suteikti palaiminimą. Mišių 
aukotojams apleidžiant altorių, 
choras giedojo ..O Kristau, 
pasaulio Valdove" — K. Kavec-
ko. 

Visus giedojimus atliko Ap
reiškimo parapijos choras, vado
vaujamas muz. Viktoro Ralio 
(kardinolas chorą pagyrė). Cho
rą vargonais palydėjo Matthew 
Yatkauskas. St. Josephs Semi-
nary Yonkers vargonininkas. 
Po Mišių priėmimas vyko Hotel 
Intercontinental. 

Šio iškilmingo Lietuvos krikš
čionybės sukakties minėjmo 
darbo komitetą sudarė: pirmi
ninkas kun. K. Pugevičius. gar
bės pirmininkas prel. P. Bulovą, 
L. Hood. A. Misiūnienė, A. 
Samusis, K. Miklas. A. Vak
selis, P. Ąžuolas ir M. Kli-
večkienė. p . palys 

Po sėkmingo koncerto Putname. Conn., seselių rėmėjų s4skrydyje. Iš kairės: 
ses Paulė. Nek. Prasidėjimo Marijos seserų provincijole, sol. Laima Stepai-
tienė ir akompaniatorius muz. Manigirdas Motekaitis. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

PADĖKOS PIETŪS 

Gražu, kai žmones jaučia 
dėkingumą ir stengiasi jį pa
reikšti. Juk yra žmonių, kurie, 
kaip tos bitelės, atiduoda savo 
jėgas, gabumus ir laiką 
visuomenei, savo tautiečiams. 
Jie visiems padeda, visur jų dar
bai pasireiškia. 

Štai St. Petersburge išaugo 
graži lietuvių kolonija, kuria 
tikrai galima pasidžiaugti. Čia 
veikia įvairios organizacijos, 
meniniai vienetai, šeštadieninė 
mokyklai, Sv. Kazimiero ka
talikų misija, visus jungiąs St. 
Petersburgo Lietuvių klubas, 
kuriame yra išvystyta gana 
plati kultūrinė veikla. Atrodo, 
jog St. Petersburge net ir doleris 
greičiau įkrinta į aukų pra
šančiųjų krepšius. GaTfma pasi* 
didžiuoti, kad šiais metais Va
sario 16-sios proga suaukota 
daugiau kaip 13,000 dol. Mūsų 
maža kolonija aukomis pri
lygsta didžiosioms kolonijoms, o 
gal net ir viršija jas. 

Tačiau ši kolonija neatsirado 
staiga, — ji pamažu augo ligi da-
bartinio lygio. Kolonijai pra
džią davė senosios emigracijos 
lietuviai, kurie čia didesne 
grupe apsigyveno prieš kokius 
35-40 metų. Jau 1956-57 metais 
buvo suorganizuotas „Dailės" 
choras, kuriam vadovavo Kazi
mieras Štaupas. 1961 metais 
buvo suorganizuotas St. Petrs-
burgo Lietuvių klubas, apie 
kurį ir dabar sukasi visas lie
tuvių gyvenimas. 

Dauguma klubo organizatorių 
ir rėmėjų yra jau iškeliavę 
amžinybėn ir tik nuotraukos 
ant klubo salės sienos byloja 
mums apie ju darbą ir pasi
aukojimą. Tačiau gyva dar 
„klubo motina" V. Jomantienė, 
D. Štaupienė. A. Paleckis, M. 
Ugėnienė ir gal dar keli iš tų 
pirmųjų klubo veikėjų. Vieniju, 
nors ir gražaus amžiaus 
sulaukę, dar judrūs ir sveiki, 
kiti suvargę, slegiami metų 
naštos. 

Prieš 29 metus St. Peters
burge apsigyveno jauna pora, 
atsikėlusi iš Chicagos, — tai 
Albinas ir Angelė Karniai. 
Atrodo, jog tai buvo pirmieji 
gyventojai iš pokarinės lietuvių 
imigracijos. Ši jauna pora gana 
greitai įsijungė į vietos lietuvių 
veiklą, ypač organizuojant Lie
tuvių klubą. 
~ "Spalio 17 d Albinui ir Angelei 
už jų veiklą" Lietuvių klubo 
salėje buvo suruošti padėkos 
pietūs, kuriuose dalyvavo apie 
300 žmonių. Pietų ruošimo ini
ciatoriais buvo klubo valdyba ir 
direktoriai. Iš klubo valdybos ir 
pagelbininkų buvo sudarytas 
organizacinis komitetas , 
kuriam vadovavo kun. dr. E. 
Gerulis. 

Pietūs prasidėjo 5:30 vai. vak„ 
kada visi pietų dalyviai atsi
stojimų sutiko įeinančius Albi
ną ir Angelę Karnius kartu su 
Angelės mamyte A. Matulevi
čiene. Prie garbės stalo sėdėjo 
abu Karnių sūnūs su žmonomis 
ir kiti giminės. 

Klubo vicepirm. K. Vaičaičiui 
pasveikinus, tolimesnei vakaro 
programai vadovavo rašytoja, 

režisierė D. Mackialienė. Kun. 
dr. E. Gerulis savo gražioje ir 
prasmingoje invokacijoje tarp 
kitko kreipėsi į Viešpatį prašy
damas: „Laimink mūsų Albiną 
ir Angelę. Šviesk jiems kelią. 
Globok jų didį pasišventimą, jų 
plačią veiklą, jų gausius 
darbus". 

Toliau vyko pietų vaišės, po 
kurių programos vedėja pakvie
tė paskaitininką K. Urbšaitj. 
J i s nupasakojo Albino ir 
Angelės nueitą gyvenimo kelią, 
pradedant jų gimtinėje Lie
tuvoje. Jaunai porai apsigy
venus St. Petersburge teko daug 
dirbti, organizuojant St. Pe-
tersburgo Amerikos Lietuvių 
klubą, kuris gyvuoja jau 26 
metus. Per tą laiką Albinas 
Karnius klubo pirmininku yra 
buvęs net 13 mėtų, dažnai val
dyboje kartu su savo žmona 
Angele. Iš viso įvairiai lietuviš
kai veiklai jie yra daug atidavę 
savo gyvenimo valandų. Jei 
reikia pagalbos — Angelė 
visuomet padės: jai joks darbas 
nėra sunkus, nei negalimas. 

Po paskaitos buvo pakeltos 
šampano taurės, solenizantams 
sugiedota „Ilgiausių metų" ir 
įteikta dovana. Toliau buvo 
įvairių organizacijų padėkos pa
reiškimai ir linkėjimai. 

Angelei ir Albinui padėkojus 
už staigmeną, ėjo meninė dalis. 
Pradžioje St. Vaškys paskaitė 
savo eiliuota forma rašinį 
,.Šuolis į p rae i t į " , o D. 
Mackialienė ir J. Staškuvienė 
padainavo 6 dainas, akom
panuojant A. Mateikai. Pirm. 
kun. dr. Geruliui tarus užbai
giamąjį žodį, buvo pradėti 
šokiai. 

Pažymėtina, kad ta i buvo 
t ikrai gražus padėkos pa
reiškimo renginys. Aišku, čia 
dirbo daug žmonių, buvo daug 
tartasi ir posėdžiauta. Negalint 
suminėti visų „darbščiųjų bi
telių", vis dėlto paminėsiu bent 
kelis. Virtuvės ir maisto pa
ruošimu rūpinosi G. Gaižaus-
kienė ir K. Jasinskas su būriu 
talkininkių ir talkininkų. Pro
gramą nuotaikingai su gražia 
humoro doza pravedė D. Mac
kialienė. Salę dekoravo M. And-
rejauskienė, o bilietų platinimo 
naštą tempė klubo sekretorė A. 
Krulikienė. Žinoma, dar visas 
būrys žmonių prisidėjo savo dar
bais, sumanymais ir įvairia pa
galba. Organizacinis komitetas 
reiškia jiems visiems savo nuo
širdžiausią padėką. 

St. Vsk. 

CLASSIFIED GUIDE 

PARAMA BEDARBIAMS 

Illinois pa r l amen ta s nu
sprendė 4% padidinti bedarbiu 
pašalpą ir sumažinti darbdavių 
įnašus į tą fondą. 

Turbūt jūs neatkreipėte dėmesio į tai, kad 
Albino Baranausko trilogija neturi žiemos 

Ji yra pavadinta: 

RUDENYS IR PAVASARIAI 
* Tai yra nepriklausomos Lietuvos žmogaus išgyvenimai, 
Kai reikėjo apleisti Lietuvą ir kurtis pasaulio platumose, 
papasakoti ne iš eilės, bet įcentriniu lodu, jungiančiu tolimus 
ir artimus įvykius į idėjinius centrus. 

Dažnas trumpas epizodas yra savyje pilnas kūrinys. 
čia valkata pašoko, visas raudonas iš apmaudo, ir, biauriat 

keikdamasis lenkiškai, užsimojo jam kirsti lazda. Pultinevičiaus 
senelis lazdą atėmė ir perlaužė pusiau, o po to, nutvėręs lenkpa-
laikj už apikaklės. vienu spyriu į sėdynę pasiuntė pro duris. Jas 
uždaręs, ramiai atsisėdo valgyti saltbaršcių. Susirinko ir kiti namiš
kiai. Tiek jam, tiek jo žmonai atrodė, kad viskas tuo ir užsibaigė. 
Tačiau jie klydo. 

Ne be reikalo kun. Stasys Yla skaitydavo pirmąją 
„Rudeniu ir pavasarių" dalį su dideliu pasigerėjimu, 
norėdamas dvasiškai atsigauti. Ši pirmoji knyga buvo grei
tai išgrobstyta. Kadangi ji buvo paieškoma, L. Knygos klubas 
pasirūpino išleisti jos antrą lai*ą. 

Uetuvlikos knygos klubas alulo lietuviškos 
literatūros vertintojams visas tris Baranausko I i Nogi 
Jos dalis ui 12 dolerių su persiuntimu. Illinois gyventojai 
moka 12.80 dol. 

Užsakymus siųsti „Draugo** adresu. 

PAIEŠKOMI ASMENYS: 
Pilkauskas Albinas sūnus Anta
no gimęs 1922 m. ir Pilkauskas 
Jonas sūnus Antano gimęs 1926 
m. Paieško sesuo Milda 
Pilkauskaitė. Prašau rašyti: 

Medys Slavinskas 
19 Iris Lane 

New-Hyde Park, N.Y. 11040 

HL-LP VVANTED 

REALESTATE 

EB KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite MUKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

IHCOtlt TAX — IHHjRAMCt 
6529 S. KEDZIE 

77S-2233 

Restaurant 
MARSHALL FIELD'S 

' WAITERS/WAITRESSES 
Jom our team this season under the 
great tree in the Walnut Room. 
If you have good communication skills 
and have previous wait experience or 
have w ^ked with customers before. 
your d..time seasonal job may be 
waiting ;or you at our State Street Store. 
For your opportunity to earn extra in-
come and a liberr' merchandise dis-
count, please appry m person VVednes-
day, November 18 and Thursday, 
November 19 from 10:30 am - 2:30 pm 
in the 9th Roor Event Center, 111 N. 
State Street, Chicago, Illinois. 

equal opportunity employer m/f 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME 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 
6S00 S. Pulaski 

767-0600 

Parduodamas 1 mieg. condo Oak 
Lawn i L Naujai išdažytas, nauji 
kilimai (wall-to-wall), 1 auto. garažas. 
Kaina $43,900. Skambinti Marge 
636-1445. 

TRUCKEBS 
OWNER/OPERATORS 

lease Purchase Available 
Needed to poli our trailers. We offer mileage pay. 
discount fue). teamster ben««s and more 
Recrurter availabte for appiication and interv.ew. 

Call 312-354-4200 Ex 211 
Mušt speak fluent English. 

equa) opportunity employer m/f 

MISCELLANEOUS 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

A V ' L I M A S L 

M O V I N G 
Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208Vi Ws* ' 99th Strsst 

T**. — G A 44654 

RIMAS L. STANKUS 
361-9950 636-4199 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašom* 
paminėti, kad esate arbarorite MM 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas 

FOR RENT 

Garage for rent. $50.00. 
Tel.: 425-3876 

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

436-6837 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

Išnuomojamas 1 mieg. kamb. butas, 
2a., Villa Park; arti traukinio. Nuoma 
$350.00 į mėn. Parūpinama šiluma ir 
virtuvės įrengimai. Tel. 941-8991. 
Skambinti vakarais. 

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

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

855-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

„RUGIAPJŪTĖ'' 
LIETUVIAI ŠOKĖJAI MILVVAUKEE, VVISCONSIN 

Sol. Birutė Vizgirdienė, dainavusi LF sukaktuviniame pokylyje. 
Nuotr. J . Tamulaič io 

HOLIDAY FOLK FAIR 
Pasirodys 40 tautybių, tarp jų GINTARO šokėjų grupė 

iŠ Toronto, SPINDULYS iš Lemonto ir KLUMPĖ iš VViscorv 
sin. Tuo pačiu metu vyksta tautinės parodos, tarptautinė 
mugė, visokių valgių ragavimas ir daug daugiau... Lietuviai 
šįmet pasirodys ypatingame vaidmenyje, kaip pagrindiniai 
šokėjai ir kultūrinių eksponatų paruošėjai. 

ŠOKIU SPEKTAKLIAI VYKSTA: 

PENKTADIENI, lapkričio 20 ŠEŠTADIENĮ, lapkričio 21 
6:00-8:30 v.v. 1:30-6:00 p.p. 

SEKMADIENI, lapkričio 22 
1:00-6:30 p.p. 

„GINTARO" ŠOKĖJŲ GRUPES SPEKTAKLIS 
ŠEŠTADIENI, lepfcrltlo 21 

8:00 v.v. 

VAIKŲ PROGRAMA 
SEKMADIENI, lapkričio 22 

3:00 p.p. 



Politinėje konferencijoje, kurią surengė Liet. Bendruomenės padaliniai, dalis dalyvių. Iš kairės: 
E. Kojelienė, J. Nasvytis, NN, V. Skuodis, A. Kazickienė ir J. Kojelis. 

Nuotr. A. Nelsienės 

MIRĖ DAKTARAS 
STASYS JASAITIS 

Žaibo greitumu paskido žinia, 
kad rugsėjo 22 dieną nelauktai 
mirė mylimas daktaras Stasys 
Jasaitis. Telefonai skambėjo ir 
nenorėjom tikėti, kad gegužes 
m ė n e s į sulaukęs 6 0 metų 
amžiaus, iš mūsų tarpo išsisky
rė negrįžtamai asmuo, kurio 
mokslas ir didelė lietuviška šir
dis, pilna meilės savo artimui 
atėmė daug realaus skausmo ir 
pagydė mūsų brolius ir seses. 
Dr. S. Jasaičio inteligencija, jo 
paprastumas, mokėjimas elgtis 
su savo ligoniais pritraukė ne 
t i k l ietuvius, bet ir kita
taučius, kuriuos jis gydė. 

Stasys Jasaitis gimė 1927 
metais Šiauliuose. Jo tėvas dr. 
Domas Jasaitis buvo irgi gydy
tojas, jo motina Sofija buvo agro
nome. 1944 metais Stasys Jasai
t i s su tėvais pasitraukė į Vokie
tiją. 1946 metais jis baigė 
Kemptene Maironio vardo 
gimnazijos pirmąją laidą. 1949 
metais atvyko į Ameriką. 1950 
metais vedė ir 1954 metais bai
gė Bostono universitetą ir įsigijo 
medicinos daktaro laipsnį. Užsi
ėmė privačia praktika, atlikęs 
s tažą įvairiose Bostono 
ligoninėse. Nuo 1977 metų jis 
buvo Neponset Health Center 
Senior Staff Physian, kur iš

dirbo iki pat mirties. Ligonių 
k i ta tauč ių buvo t i ek 
mylimas, kad, esant jam ato
stogose, kai kurie l igoniai 
geriau jo laukė sugrįžtant, 
užuot ėję pas kitą gydytoją. 
Šalia konkrečios praktikos dr. 
Jasaitis domėjosi ir moksline 
teorija, dirbdamas pasaulinio 
garso Joslin Center for Diabets, 
ruošdamas darbą diabeto sri
tyje. Savo nario atminimui 
Joslin Center yra į s te igęs 
Memorial Fund Stasio Jasaičio 
vardu. Amerikiečių spaudoje, 
skelbiant daktaro mirtį, buvo 
prašoma vietoje gėlių skirti 
auką Joslin Diabeto centrui, 
Stanley Jasaitis fondui. Taip jis 
įamžino save plačioje Ameri
koje. 

Dar Lietuvoje jo abudu tėvai 
dirbo Raudonajam Kryžiui ir 
buvo žinomi kaip dideli altruis
tai, besirūpindami savo broliais, 
kurie nebuvo tiek turtingi, kaip 
jie patys, arba kurių sveikata 
neleido jiems gyventi normaliai. 
Stasys Jasaitis, savo tėvelių pė
domis eidamas, irgi rūpinosi 
savo artimais lietuviais. Tą yra 
patyręs kiekvienas, kas tik gy
dytoją lankė. 

Rugsėjo 25 dieną Kaspero lai
dotuvių vietovėje įvyko atsi-

1987 METŲ LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS LITERATŪROS 

PREMIJA 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos, Kultūros tary
bai pasiūlius, 1980 metais 
įsteigtoji 3000 dolerių Lietuvių 
Bendruomenės l iteratūros 
premija, 1987metais skiriama 
už lietuvių išeivijos grožinę 
kūrybą, išleistą 1986 ir 1987 
metais , arba už bet kada 
parašytus rankraščius. Tebe
galioja kitais metais skelbtos 
taisyklės. 

Premija skiriama, ats i 
žvelgiant tik į svarstomojo 
kūrinio meninę vertę. Jei 
nebūtų gauta premijuotino lygio 
veikalo, vertinimo komisija pa
siūlys Kultūros tarybai tris 
išeivijos rašytojų veikalus, 
išleistus po 1980 metų pradžios, 
vertus Lietuvių Bendruomenės 
literatūros premijos ir niekeno 

stambesne premija nepremijuo
tus. Vienam iš jų Kultūros 
taryba, susitarusi su vertinimo 
komisija, sk ir tų 1987 m. 
premiją. 

Premijai veikalus atsiųsti 
paskutinė data — 1987 m. gruo
džio 31 diena. 

Premijai veikalai siunčiami 
vertinimo komisijos adresu: 

V i n c a s A k e l a i t i s , 18204 
Canterbury Rd., Cleveland, OH 
44119. telef. 216-692-3049. 

Rankraščių pakanka atsiųsti 
po vieną nuorašą, jei po daugiau 
— palengvintų komisijai darbą. 
Jie bus grąžinami. Knygų at
siunčiama po penkias. 

Prie siuntos pridedama tikroji 
autoriaus pavardė, adresas ir 
telefono numeris. 

JAV LB Kultūros taryba 

sveikinimas su mūsų daktaru. 
Atsisveikinimo akademiją pra
vedė Česlovas Mickūnas, kvies
damas kalbėtojus. Klebonui 
kun. Kontautui sukalbėjus 
maldą, Lietuvių Bendruomenės 
vardu kalbėjo pirmininkas Bru-
tenis Veitas, pabrėždamas dr. 
Jasaičio lojalumą Lietuvių Ben
druomenei, kurios pirmininku 
jis buvo kelerius metus, rūpes
tį lietuvybe ir bendruomenės 
pastovumu bei reikšme. Dr. 
Vladas Vaitkus kalbėjo lietuvių 
daktarų vardu, pabrėždamas, 
kad miręs dr. S. Jasaitis iškėlė 
lietuvių daktaro vardą kita
taučių tarpe. Dr. Juozas Girnius 
kalbėjo draugų vardu, filosofiš
kai nagrinėjo draugo reikšmę, 
kaip žmogaus, kurį mes myli
me. Phyll is Bauer tarė žodį 
amerikieč ių daktarų vardu 
angliškai, pabrėždama miru
siojo gerą išsiauklėjimą bei 
malonų ir švelnų elgesį su li
goniais, kurie dr. Jasaitį mylėjo. 
Moterų federacijos vardu 
i š k ė l i a u mirus io daktaro 
asmenybę ir reikšmę mūsų 
visuomenei. 

Šv. Petro bažnyčioje 2 6 d. 
buvo atnašaujamos šv. Mišios, 
kurių metu nuoširdų ir išsamų 
p a m o k s l ą p a s a k ė kun . V. 
Cukuras. Koncelebrantai buvo 
klebonas kun. A. Kontautas ir 
kun. A. Baltrašiūnas. 

Muzikinę dalį atliko smuiki
ninkė Veleckytė, New England 

konservatorijos studentė, ir 
čelistas, kuris gyveno dr. Ja
saičio namuose. Po šv. Mišių dr. 
Jasaičio kūnas buvo išlydėtas į 
Forest Hi l l kap ines , kur 
koplyčioje išgirdome vėl tuos 
pačius muzikus. Viena iš pras-
mingiausiųjų kalbų buvo dr. 
Juozo Nemicko, mirusiojo ar
timo draugo, kalba. Filosofijos 
profesorius Bostono kolegijoje, 
dr. Nemickas išvystė mintį, kad 
tas, kuris kitus gydė ir jais 
rūpinosi, negalėjo būti niekieno 
pats pagydytas, ne jam galėjome 
mes ką nors padėti. Antras 
kalbėtojas buvo poetas Antanas 
Gustaitis, kuris savo poetiniu 
žodžiu nupasakojo savo įspū
džius ir išgyvenimus. Prane
šėjas buvo Česlovas Mickūnas. 
Po kalbų susirinkę išsiskirstė ir 
susirinko vėl Lietuvių piliečių 
klube pietums. 

Didel iame nuliūdime liko 
duktė Dal ia Paškauskienė , 
sūnus Jurgis Jasaitis ir sesuo 
Elena Valiūnienė. Užuojauta 
jiems. Mūsų visų keliai veda į 
mirtį. 

E l e n a Vasy l iūn ienė . 

A.tA. 
Ona Steigvilaitė-Kybartienė 

mirė 1967 m. lapkričio men. 14 d. sulaukusi 94 m. amžiaus. Ha 
milton, Canada Liūdi sūnūs: Stasys su šeima Čikagoje, Vladas 
ir Alfonsas ir jų šeimos Hamiltone, taip pat a.a. Bronės Gečienės 
šeima Lietuvoje kartu su giminėmis ir pažįstamais. 

Šv. Mišios už velione bus atnašaujamos trečiadienį, lapkričio 
18 d. AUŠROS VARTŲ bažnyčioje, Hamiltone. Po mišių velionė 
bus nulydėta i Šv. Jono lietuvių kapines, Mississauga, Ont. 

Nuliūdę sūnūs, brolienės, anūkai ir proanūkai ir giminės. 
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Brangiai Motinai 

A.tA. 
SOFIJAI GARMIENEI 

mirus, jos dukterims TUSEIPETRUŠIENEI ir IRE
NAI RIMAVIČIENEI ir jų šeimoms reiškiame g i l ią 
užuojautą ir kartu liūdime 

Domanskių šeima 

A.tA. 
MYKOLAS W. MARCINKUS 

Gyveno Chicago Lawn apylinkėje, anksčiau Bridgeporte. 
Mirė 1987 m. lapkričio 14 d., 2:05 vai. ryto, sulaukęs 87 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Žemaitijoje. Amerikoje išgyveno 82 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona, duktė Helen 

Wheeler ir viena anūkė, taip pat artimas draugas Joseph Mar-
tikonis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Panevėžio klubui. Joniškiečiu klubui. Upytės 
klubui. Lietuvių Šaulių Sąjungai, Lietuvos Vyčių 36 kuopai 
Buvo amžinas narys: Šv. Kazimiero Seserų rėmėjų, Šv. Pran
ciškaus seserų rėmėjų, Tėvų Marijonų rėmėjų. 

Kūnas pašarvotas antradienį, lapkričio 17 d. nuo 2 vai. 
p.p. Lack & Sūnūs koplyčioje, 2424 W. 69th St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 18 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, duktė ir anūkė. 

Laidotuvių direkt. Jurgis F. Rudminas. Tel. 737-1213. 

A.tA. 
SOFIJAI GARMIENEI 

mirus, dukroms IRENAI ir TUSEI, jų še imoms ir ki
t iems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Stefanija Baltūsienė 
Genė ir Tadas Baužai 

A.tA. 
VLADUI PAŠKEVIČIUI 

mirus, jo žmoną, mielą ALDONA, dukterį GENOVAI
TE su šeima ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiame 

Teofilė ir Zigmas Mišauskai 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
BRONĖ JURAITIENĖ 

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą žmoną, motiną ir močiutę, kurios 
netekome 1982 m. lapkričio 19 dieną. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos lapkričio 19 d. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Bronę savo maldose. 

Nuliūdę: Vyras, duktė su šeima ir anūkai. 

Rochesterio lietuviuku organizacijų atstovai Lietuvos Krikščionybės sukakties minėjimo Sv. 
MiSiose. Nuotr. V. Bacevičiaus 

Lietuviškų Knygų klubo išleistų leidinių 
I Š P A R D A V I M A S 

K A I N A 
Buvo Dabar 

ARKIVYSKUPAS JURGIS MATULAITIS MA
TULEVIČIUS. Gyvosios krikščionybės apaštalas. 
Dr. Antanas Kučas. 592 psl. 1979 $15.00 $5.00 

ABRAOMAS IR SŪNUS - Aloyzas Baronas. Premi
juotas romanas. 206 psl. 1973 $4.50 $2.00 

AIŠVIDO PASAKOS - Antanas Giedrios. 140 psl. 
1972 $3.00 $1.50 

AIDAI IR ŠEŠĖLIAI - Vacys Kavaliūnas. Premi
juotas romanas. 234 psl. 1972 $5.00 $2.00 

ATSIMINIMAI - Mykolas Krupavičius. 364 psl. 
1972 $10.00 $3.00 

ALIJOŠIAUS LAPAI - Dr. S. Aminas. Humoristiniai 
eilėraščiai. 87 psl. 1975 $2.25 $1.00 

ALŠĖNŲ KUNIGAIKŠTYTĖ - Jonas Vizbaras 
Sūduvas. Premijuotas romanas. 288 psl. 1981 $8.00 $4.00 

AUKSO ŽĄSIS - Birutė Pūkelevičiūtė. Pasakiška 
trijų veiksmų komedija. 159 psl. 1965 $2.00 $1.00 

ANGLŲ NOVELĖ - sudarė Povilas Gaucys. Anglų 
rašytojų novelių antologija. 459 psl. 1974 $3.50 $1.00 

ATSIMINIMAI VYSK. P. BUČIO - red. J. Vaisra. 
I dalis. Pasiruošimas darbui. 320 psl. 1966 . . . $3.50 $2.00 

ATSIMINIMAI VYSK. P. BUČIO - red. J. Vaišno
ra. II dalis. Darbo baruose. 279 psl. 1966 $3.50 $2.00 

AUKSO RUDUO - Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai. 
1950-1952. 120 psl. 1955 $1.25 $0.50 

DEBESYS IR PROPERŠOS - Petras Melnikas. 
Romanas. 297 psl. 1977 $6.00 $2.50 

DABARTIES SUTEMOSE - Bronius Zumeris. 
Premijuotas veikalas. 187 psl. 1967 $2.50 $1.00 

DAILININKO ŽMONA — Juozas lininis. Romanas. 
218 psl. 1970 $5.00 $2.00 

DIDYSIS INKVIZITORIUS - A. Maceina. Dievo ir 
žmogaus santykiai pasaulio istorijoje. 221 psl. 1950 

$2.50 $1.00 
DR. KAZYS DRANGELIS - Gyvenimas ir darbai. K 

A. Girvilas. 214 psl. 1971 $3.00 $1.00 
GREITKELIS - Vytautas Volertas. Romanas. 242 

psl. 1964 $6.00 $3.00 
GYVENIMAS YRA DAILUS - Vytautas Velertas. 

Romanas. 242 psl. 1964 $2.50 $1.50 
GĘSTANTI SAULĖ. Metmenys. Jurgis Gliaudą. 218 

psl. 1954 $2.00 $1.00 
GUNDYMAI - Jonas Gailius. Apysaka. 143 psl. 1957 

$2.00 $1.00 
HESTERA - Vacys Kavaliūnas. Romanas. 183 psl. 

1974 $4.50 $2.00 
IŠGANYMO KELIAS. Filotėja. Šv. Pranciškus Salezas. 

Red. kun. dr. K A. Matulaitis, MIC. 336 psl. 
1987 $3.50 $2.00 

ISPANU NOVELĖS - Ispanų rašytojų novelių anto
logija Sudarė Povilas Gaucys. 486 psl. 1980 . $10.00 $3.00 

KETURI GANYTOJAI - Mykolas Vaitkus. Atsi
minimai 180 psl. 1960 $2.00 $1.00 

Pastaba: Užsakant knygas per pastą, pinigų nesiųsti, užsimokėsite 
gavę sąskaitą. Šį iąrasą iisikirpkit* ir pasilaikykite. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

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

4 3 3 0 - 3 4 S . Cal i fornia A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 6 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v en u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S . Ca l i forn ia A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

• P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

1 4 1 0 S o . 50 th A v., C icero 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

I-AIDOTUVTU DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest 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 

v. 

t 
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x Dr. Leonas Kriaučel iū-
nas skaitys įdomią paskaitą, 
minint nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenės 69 metų 
atsikūrimo sukaktį, lapkričio 22 
d., sekmadienį, Jaunimo centro 
mažojoje salėje. 

x New Yorko-New J e r s e y 
Katalikų federacijos apskri
ties pirmininkas Petras Ąžuolas 
dalyvaus Chicagoje Lietuvių 
Katalikų kongrese lapkričio 27 
ir 28 dienomis. Jis bus vienas iš 
dalyvių simpoziume, 'kur bus 
gvildenama Katalikų federa
cijos ateities misija. P. Ąžuolas 
šiuo metu yra vyskupo P. Bal
takio sekretorius ir raštinės ve
dėjas Brooklyne. 

x Algis Raul inai t is , „Drau
go" romano mecenatas, iš Los 
Angeles, Cal., buvo atskridęs į 
Chicagą dalyvauti Vliko ta
rybos posėdyje. Ta proga jis 
aplankė „Draugo" redakciją, 
painformavo apie Los Angeles 
lietuviu veiklą ir savo šeimą. 

x Kun. P r a n a s Sk roden i s , 
MIC, yra susirgęs ir paguldytas 
Palos Community ligoninėje. Li
gonis pamažu sveiksta dr. J . 
Mikaičio prižiūrimas. 

x Algimanto Kezio fotogra
fijų p a r o d a apie Lietuvą pagal 
jo knygą „Lithuania — Through 
the vVall" buvo a t i d a r y t a 
lapkričio 11 d. Milvvaukee, 
Wisc., miesto centre, 411 E. 
VViscons Ave. Atidarymo metu 
parodos rengėjams Wisconsino 
Tarptautinio instituto pirm. 
Alex. Durtka perskaitė miesto 
proklamaciją, skelbiančią Lie
tuvių dieną Milvvaukee mieste. 
Paroda vyksta ryšium su Wis-
consino tarptautine muge, ku
rioje šiemet pagerbiami lie
tuviai. Paroda tęsis iki lapkričio 
25 d. Ją padėjo suorganizuoti 
vietos lietuviai, ypač Vytautas 
Janušonis. Parama gauta iš 
Lithuanian-American Fine Arts 
Association draugijos. 

x P o s k a n a u s k a l a k u t o jau
nimas kviečiamas atvykti į Pa
dėkos dienos šokius, lapkričio 
26 d., 7 vai. vak. Jaunimo cen
tre. Ruošia Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo sąjungos Chicagos sky
rius. Gros „Aido" orkestras. 

x A.a. E lenos P o c i e n ė s 15 
n.etų mirties sukaktį minint, 
Šv. Mišios užjos sielą bus Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje, lapkričio 17 
d., 8 vai. ryto. Prašome gimines 
ir pažįstamus pris.minti velio
nę maldose. 

Liūdintys: v y r a s i r duk t ė 
su šeima 

(sk.) 

x P e n k e r i ų m e t ų mir t ies 
sukaktį paminėti už a.a. Sofijos 
Žumbakienės sielą š.m„ lapkri
čio 15 d. buvo atnašaujamos šv. 
Mišios Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

(sk.) 

x Buvę Katalikų Federa
cijos pirmininkai Juozas B. 
Laučka iš Bethesda. Maryland. 
ir prof. dr. Justinas Pikūnas iš 
Detroito dalyvaus Katalikų Fe
deracijos kongrese Chicagoje 
lapkričio 27-28 d. Juozas Lauč
ka buvo federacijos pirmininkas 
kritiškame Antro pasaulinio 
karo sutemų metu. Dr. Pikūnui 
būnant pirmininku, buvo pra
dėtas procesas atnaujinti Ka
talikų Federacijos afiliaciją su 
Amerikos vyskupų konferen
cija. 

x J o n a s L. Paukšt is , Da 
riaus ir Girėno posto bei Lie
tuvos Vyčiu uolus veikėjas, dvi 
savaites guli Šv. Kryžiaus li
goninėje, bet pamažu jau sveiks
ta. J is yra paguldytas 547 kam
bary. Tikisi, kad greitu laiku 
galės iš ligonines išeiti. 

x J a u n a f lei t is tė Rima 
Pol ika i ty tė , broliui Dariui 
palydint pianinu atliks meninę 
programos dali Liet. Mot. fede
racijos 40 metų minėjime. 
Minėjimas bus lapkričio 22 d. 
Jaunimo centre. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti. 

x A k a d e m i k i ų s k a u č i ų 
draugovės (ASD) sueiga-ar-
batė lė bus sekmadieni, lap
kričio 22 d.T 12:30 vai. p.p. pas 
fil. Gaile Eidukaite. 4629 So. 
Mozart St. Visos tikrosios narės 
ir norinčios kandidatuoti stu
dentės y ra kviečiamos 
dalyvauti. 

x Gail. sesers Elenos Per-
žinskienės pranešimas apie šir
džiai sveiką maistą Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje šį 
sekmadieni nuo 2 v. p.p. Kun. 
Juozo Juozevičiaus kilnios min
tys, maldos su visais dalyviais 
ir palaiminimas. Gydytojo 
atsakymai į sveikatos reikalu 
paklausimus. Kraujospūdžio 
matavimas. Alvudo gėrybėmis 

pasivaišinimas. Rose Mary-
video filmas didžiausiame ekra
ne. Visi laukiami. 

x Liet. Mot. Fed. Čikagos 
k lubo valdyba ruošia Fede
racijos 40 m. gyvavimo sukak
t i e s iškilmingą minėjimą 
lapkr. 22 d., sekmad. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centro kavinėje. Vietas 
užsisakyti prašome iki lapkr. 18 
d. skambinant 737-9483 J. Ja-
nuievičienei. 

(sk.) 

x Paieškomas Mikalaus
k a s Aleksandras 'Oliusi. Dir
bo Fordo fabrike, Chicagoje. 
Paieško giminaitė Zuzana Pet-
raitytė-Tamašauskienė. Prašo 
jai rašyti šiuo adresu: Zuzana 
Tamašauskienė. Žemgulio g-vė 
7, Tauragė — 23590. Lithuania. 
SSR. . , 

x 600 metų Lietuvos Krikš
čionybės jubiliejaus minėjimo 
simfoninį koncertą atliks Lie
tuvių operos choras lapkričio 28 
d. 7:30 vai. vakaro Morton 
aukšt. mokykloje. Specialūs au
tobusai išvyks nuo Gimimo Šv. 
M. M. parapijos bažnyčios 69th 
St.. ir So. Washtenaw Ave.. 6 
vai. vak. ir sustos prie N'ekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčios 
44tb St. ir So. Kalifornijos 6:15 
vai. vak. paimti Brighton Parko 
lietuvius. Koncerto ir autobuso 
bilietus galima gauti N. ir J. 
Vazneliu-Gifls International 
parduotuvėje, 2501 W. 71st St., 
tel. 471-1424. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 

x V y t a u t a s J o k ū b a i t i s , 
Vliko valdybos vicepirmi
ninkas, iš Clevelando buvo 
atvykęs į Vliko tarybos posė
džius Chicagoje. J is kartu su V. 
Kačinsku, dabar gyvenančiu 
Michigano valstijoje, aplankė 
„Draugo" redakciją, pasikalbėjo 
su savo draugais ir papasakojo 
apie Vliko seimą Montrealyje. 

x Stasys Mockus, šiuo metu 
gyvenąs Palos Parke, yra susir
gęs ir paguldytas Palos Com
munity ligoninėje. Gydytojų 
prižiūrimas pamažu sveiksta. 

x Algis Byla VVisconsin vals
tijos smuikininkų šių metų kon
kurse laimėjo pirmą vietą. Algis 
groja smuiku jo įkurtame 
„Piper Road Spring Band" or
kestre. J is taip pat rašo dainas 
ir kuria joms muziką. Jo grupė 
šiais metais Wisconsin Area 
music industry buvo įvertinta 
kaip geriausias „Blue Grass" * 
muzikos ansamblis. 

x „Nerijos" tunto sueiga 
yra nukeliama į gruodžio 6 d. Šį 
sekmadienį numatytąją sueigą 
tenka atidėti dėl didelės dalies 
tunto narių dalyvavimo Mil-
waukee mieste vyksiančios tau
tybių mugės meninėje| 
programoje. 

x Patiksl inimas. „Draugo" 
lapkričio 14 d. laidoje, „Moterų 
gyvenimo" skyriuje, buvo klai
dingai parašyta po nuotrauka ir' 
straipsnyje „Nauja talkininkė 
Putnamiečių Rėmėjų darbo 
l a u k e " Gražinos Liautaud 
mergautinė pavardė. Turėjo 
būti: Gražina Gudaitytė-Liau-
t a u d (ne Giedraitytė). Už klai
dą atsiprašome. 

x Alvudo radijo paskaitos 
girdimos per Lietuvos Ai-
dų-Brazdžionių radijo pus
valandį kiekvieną ketvirta
dienį. Dabartiniu metu gvil
denama širdies atakos reikalai. 

x Romos šventė bus ma
toma televizijos ekrane Šį 
penktadienį, lapkričio 20 d., 
7:30 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje. Vakaronę apie Lietuvos 
krikšto sukakties iškilmes Ro
moje ruošia Chicagos sendrau
giai ateitininkai. Tai bus lyg ir 
įvadas į Chicagoje artimu metu 
įvyksiančias iškilmes. 

x J . Petrauskas, Toronto, 
Kanada , atsiuntė šimtą 
kanadiškų ir pratęsė prenume
ra tą vieneriems metams. 

x Š.m. spalio mėn. 27 d. 
Kaune mirė mūsų sesuo Ona 
Masiulienė (Jurkūnaitė). Šv. 
Mišias už jos sielą atnašaus 
kun. M. Kirkilas Šv. Onos 
bažnyčioje, Beverly Shores, Ind., 
lapkričio mėn. 22, sekmadienį 
12 vai. Giminės ir draugai kvie
čiami dalyvauti ir pasimelsti už 
mirusią mūsų seserį. Stefanija 
Kuzmickienė, Teofilė Ryman-
tienė ir Jonas Jurkūnas. 

(sk.) 
x „ G I N T A R O " klubas 

kviečia visus pas juos pasi
linksmint ir pašokt Kalakuto 
vakarą, lapkričio 26 d., 2548 W. 

Lietuvių kultūros kongresui rengti komitetas posėdžiauja Toronte. Iš kairės, kun. Jonas Staškus, 
dr. Antas Razma - finansų teikėjas, dr. Judita Čuplinskienė. prel. dr. Pranas Gaida, Milda 
Lenkauskienė — pirmininkė ir Eugenijus Čuplinskas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Lietuvių F o n d u i užbaigti 
4-tą milijoną vajaus proga auko
jo: $500 Ona Belvertaitė, po 
$100 Vytautas Dailidė, Stasys 694;h St. Šokių programą praves 
ir Prudencija Jokubauska i , D.J.-,G Pradžia 8 v.v. 
Kazys ir Elena Majauskai, Vy
tautas ir Alė Namikai, Jonas 
Paliulis, Kazys ir dr. Stasė 
Riškai, Jonas ir Aleksandra Sa-
maičiai, A. ir V. Šmulkščiai, 
Mindaugas Tomkus. Lietuvių 
Fondas visiems nuoširdžiai 
dėkoja. Prašome aukas siųsti — 
3001 W. 59th St., Chicago, IL 
60629. 

(sk.) 

x Elzbieta Kat i l ienė ir J u 
lius Paulėnas, Krištanavičiaus 
Fondo amžini mecenatai, bus 
pagerbti Fondo vakaronėje š.m. 
penktadienį, gruodžio 4 d. 7:30 
v.v. Jaunimo centro kavinėje. 
Vakaronėje adv. S. Povilas 
Žumbakis skaitys paskaitą apie 
federalinė taksų reformą ir bus 
į te ik ta Fondo steigėjo T. 
Vaclovo Gutausko, S.J., vardo 
metinė premija Mildai Bud
rienei, M.D. Kviečiame visus 
dalyvauti. (sk.) 

(sk.) 

LIETUVIŲ ISTORIJOS 
DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS 

Draugija, neturėdama savų 
patalpų, kaip „vėlė nemarūnė", 
bastosi iš vietos Į vietą. Po A. 
Rūgytės mirties buvo bandyta 
susirinkimus rengti Altos, Jau
nimo centro ir „Seklyčios" pa
talpose. Kadangi susirinkimus 
lanko daugiausia vyresnio 
amžiaus žmonės, tad tinkamas 
laiko ir vietos parinkimas yra 
labai svarbus. 

Susirinkimas įvyko spalio 28 
d. 4:30 v. p.p. „Seklyčios" rasti
nės patalpose. Atrodo, kad 
laikas ir vieta buvo gerai pa
rinkta, kadangi susirinko arti 
pusšimtis draugijos narių ir pri
jaučiančiųjų. Susirinkimą ati
darė draugijos pirm. direkt. J. 
Masilionis. Po trumpos atida
romosios kalbos buvo pakvies
tas šio susirinkimo prelegentas 
J . Dainauskas. Šiam susi
rinkimui jis pasirinko temą: 
„Jogaila — Lietuvos ir Lenkijos 
valdovas". Tema kontroversinė, 
gal todėl ir susirinko daug klau
sytojų. Jogaila pagal tuos laikus 
nepaprastai ilgai išbuvo valdovo 
soste. Lietuvą jis valdė 57 m., o 
Lenkiją 48 m. Tai įrodo, kad jis 
paveldėjo gerai suorganizuotą 
valstybę su stipria centrine val
džia. Jogaila buvo Algirdo ir 
Kęstučio politinės mokyklos 
mokinys, o ta mokykla buvo 
aukšto lygio. Taip pat jis buvo 
gabus karo vadas, jo vado
vaujami lietuvių daliniai 1385 
m. apsupo kryžiuočių ka
riuomenę, kurią nuo sunaiki
nimo išgelbėjo keli lietuviai ba-
jorai-išdavikai. Atrodo, lietuvių 
tarpe visuomet buvo ir yra 
tokių, kurie pasi tarnauja 
priešui. 

Mes esame įpratę prie klai
dingai nupiešto Jogailos portre
to. Jo labai nemėgo Dlugošas, 
tad kiek išmanydamas jį juo
dino ir žemino. O mes, nemėg-
dami lenkų, tą pat kartojame. Iš 
Dlugošo 11 pagrindinių ap
rašymų (teigimų), 9 jau yra 
atmetę patys lenkų istorikai. O 

likusieji du teiginiai yra tie, 
kurie liečia Lietuvą ir lietuvius. 
Kas liečia lietuvius, tai lenkų 
nuomonės nesikeičia. Dlugošas, 
kalbėdamas apie unijas, visai 
skirtingai ir skirtingoje šviesoje 
aprašė Vengrijos-Lenkijos ir 
Lietuvos-Lenkijos unijas. Taip 
pat jis labai nepalankiai aprašo 
Jogai los žmonas, išskyrus 
Jadvygą, kuriai jis priskiria 
beveik nežemiškas dorybes. Pa
sak Dlugošo, Jadvyga niekuo
met nebandė užgožti ir nustelb
t i Jogailos, tuo parodydama 
savo didelį kilnumą. 

Pagal prelegentą, kokiu būdu 
12 metų Jadvyga galėjo užgož
ti 36 metų vyrą. Jogaila nebuvo 
Anglijos pavyzdžiu tik 
karalienės vyras, bet pilnateisis 
valdovas. Iš visų Jogailos žmonų 
Dlugošas labiausiai nemėgo Elz
bietos (trečiosios Jogailos 
žmonos — turtingos gražuolės). 
Prie visokių šmeižtų ir apkalbų 
prisidėjo tas faktas, kad visos jo 
žmonos buvo labai per jaunos. 
Prelegento žodžiais į Jogailą ir 
kitus istorinius įvykius mes 
turime žiūrėti to, o ne šio laiko 
akimis. Jis nebuvo nei tautinis. 
nei valstybinis, bet dinastinis 
valdovas. Taip pat jis niekuomet 
nebuvo Didžiuoju Lietuvos ku
nigaikščiu. Antspauduose, 
kurie yra išjikę, jis yra va
dinamas: , j a — gal dei gracia r 
-ex in lettov" („Jogaila, Lietuvos 
karalius iš Dievo malonės'"). 
Taip pat antspauduose, kurie 
vartoti po jo karūnavimo Len
kijos karaliumi, niekur jis nėra 
minimas kaip DLK. bet „Lenki
jos ir Lietuvos karalius" (čia 
mūsų istorikams yra platūs dir
vonai reikalą išaiškinti, nekar
tojant Dlugošo ir pan. klaidų J . 
Ž.). 

Kalbėdamas apie Jogailą, pre
legentas negalėjo išvengti Vy
tauto. Jo pavaizduotas Vytauto 
portretas yra visai skirtingas. 
negu mes esame įpratę Vytau
tą vaizduotis. Jo žodžiais mes 
Vytautą įsivaizduojame taip, 
kaip jis Mateikos nutapytas 
„Žalgirio" paveiksle. Tačiau nei 
lenkų, nei kryžiuočių ordino 

kronikos jam tokios rolės ne
duoda. Paskaita buvo įdomi ir 
daug naujų faktų įnešė, tik 
sunku sekti ir užrašyti, kadangi 
nebuvo laikomasi choronolo-
ginės eilės. 

Po paskaitos buvo duota kele
tas minučių paklausimams, bet 
reikėjo skubėti, kadangi gre
timose patalpose pradėjo rinktis 
svečiai K. Milkovaičio išleistu
vėms. Buvo vienas klausimas, 
kad „prelegento nušviestas Vy
tautas yra visai ne toks, kaip 
mes istorijos vadovėliuose 
buvome apie jį skaitę". Prele
gentas į tai atsakė, kad, atsista-
tant Lietuvai, mums tokio Vy
tauto reikėjo ir tokį mes nu-
sipaišėm. O Jogaila, kadangi 
visi lenkai blogi ir priešai, tad 
ir Jogailą į ten įrikiavome. 

Pirm. J. Masilionis padėkojo 
prelegentui ir susirinkusiems. 
Trumpai painformavo apie d-jos 
veiklą ir planus. Paskutiniame 
valdybos posėdyje buvo svars
tytas A. Rūgytės fondo klau
simas. J i savo testamente tam 
reikalui yra palikusi 5000 dol. 
Per porą metų yra priaugę ir 
procentų. Draugija, įvertin
dama jos veiklą, į steigiamąjį 
fondą įneša 2000 dol. Fondas 
veiks prie Lituanistikos tyrimų 
instituto, prie kurio yra prisi
šliejusi ir Lietuvių istorijos 
draugija. Sudarius to fondo sta
tutą ir teisinį pagrindą, bus 
kreipiamasi į lietuvišką visuo
menę ir organizacijas, kurioms 
A. Rūgytė dirbo, kad fondą būtų 
galima išugdyti į kiek apvales
ne sumą. Fondo tikslai dar 
reikia galutinai apibrėžti. Apy
tikriai iš gaunamų procentų 
turėtų būti paremiami ir paska
tinami istorinės studijos, semi
narai ar leidiniai. 

Susirinkimas buvo užbaigtas 
vaišėmis, kurias parengė Pranė 
Masilionienė. 

J . Ž. 

VIEŠNIA IŠ PARYŽIAUS 

Neseniai Chicagoje iš Pa
ryžiaus apsilankė Ugnė Karve
lytė, duktė dr. Petro Karvelio, 

IŠ ARTI IR TOLI 

KANADOJE 

— Dail. Regina Žiūraitienė 
turi savo darbų parodą The Old 
Post Office galerijoje Oakville, 
Ont. Paroda yra nuo lapkričio 
10 iki 29 d. Buvo atidarymas 
lapkričio 13 d. 

— Toronte palaidoti a.a. 
Stefanija Jagėlienė, 88 metų 
amžiaus, a.a. Leonas Balsys, 69 
metų amžiaus, a.a. Stasys Brie-
dikis, 71 metų amžiaus. 

— Kanados Katalikių mo
terų sąjungos metinė šventė 
bus minima Aušros Vartų 
bažnyčioje Montrealyje gruodžio 
6 d. Akademinėje dalyje dr. Ilo
na Gražy tė-Maziliauskienė 
skaitys paskaitą. 

— A. a. E lena Juzu la i -
tytė-Petrauskienė, 81 metų 
amžiaus, mirė Montrealyje 
spalio 12 d. Palaidota Mount 
Royal kapinėse. Nuliūdime liko 
sūnus su šeima ir giminės. 

— Tilis Vasil iauskas, kilęs 
iš Varnių, su žmona matema
tike ir sūnumi iš Vilniaus 
persikėlęs į Kanadą, iki šiol dir
bo kaip kompiuterių specialis
tas Ottawoje, dabar, įmonei 
išsikėlus, persikėlė gyventi į 
Torontą. 

x M ū s ų da i l in inkės M. 
Ambrozaitienė, V. Balukienė, 
M. Stankūnienė ir A. Sutku
vienė dalyvauja dabar vyks
tančioje Valparaiso universiteto 
parodoje „Transformation of the 
Dunes". Pereitą mėnesį jos taip 
pat dalyvavo Northern Indianos 
metinėje saloninėje parodoje. 
Ados Sutkuvienės pasikal
bėjimas su žinomu meno kritiku 
Gordon Ligocki apie įvairius, 
meną liečiančius klausimus 
buvo patalpintas „Indiana Arts 
Insight" žurnale. Naujausios 
Viktoro Petravičiaus individua
linės parodos atidarymas įvyks 
š.m. lapkričio 22 d., sekmadienį, 
2 vai. p.p. Michigan City Art 

Center patalpose, 312 E. 8th 
Str., Michigan City, IN. Šia pro
ga bus pristatytas jo naujausių 
kūrinių ciklas „Likimo Veidas" 
bei „Parnaso Sapnas". 

(sk.) 

Nauja Mokslo ir kūrybos simpoziumo taryba. U kaires sėdi: AuAra Liul<>vičient\ buv pirm. Juozas 
Rimkevičius ir Ingrida Bublienė; stovi: Bronius Juodelis,dr. Kazys Ambrozaitis. kun. Juozas 
Va^snys, Albertas Kerelis - naujas pirmininkas, Grozvydas Lazauskas ir Kosta* Burba (nėra 
dr. Jono Valaičio). 

nepriklausomos Lietuvos 
finansų ministerio, Vlike atsto
vavusio Lietuvių ūkininkų 
sąjungai, ir dr. Veronikos Kar-
velienės-Bakštytės, įsteigusios 
Moterų socialinę mokyklą 
Vilniuje, priklausiusios įvai
rioms moterų organizacijoms 
nepriklausomoj Lietuvoje ir 
joms a ts tovavusi tarptau
tiniuose suvažiavimuose. 

Ugnė, aplankiusi sūnų Kris-
tofą, kuris Šiuo metu studijuoja 
Kellog Business School, North 
Western Universitete M. A. įsi
gyti, dėl laiko stokos visus senus 
pažįstamus ir draugus aplan
kyti nesuspėjo, t ik telefonu su 
jais susisiekė, tikėdamasi arti
moj ateity ilgėliau Chicagoje 
sustoti. 

Ugnė Karvelytė, baigusi poli
tinius mokslus ir literatūrą Sor-
bonos universitete Paryžiuje bei 
gavusi M. A. Kolumbijos 
universitete New Yorke, 20 
metų dirbusi atsakingose parei
gose Gallimard leidykloje, kur 
ėjo svetimos literatūros depar
tamento direktorės pareigas. Ji 
yra autorė daugelio knygų, 
straipsnių prancūzų, vokiečių ir 
ispanų kalbomis bei vertimų iš 
lietuvių k. į prancūzų, dalyva
vusi įvairių dokumentinių filmų 
paruošime prancūzų televizijai 
ir įkūrusi drauge su šios srities 
specialistais sąjungą, kurios 
tikslas supažindinti visuomenę 
su svetimų kalbų literatūromis. 

Ši sąjunga sutiko prisidėti 
prie 600 metų Lietuvos krikščio
nybės minėjimo, kuris bus Pa
ryžiuje St. Eustache bažnyčios 
St. Agnės kriptoje lapkričio 
17-30 d. Minėjimo metu prancū
zų visuomenė turės progos 
susipažinti su mūsų menininkų 
Mončio ir Gailiaus paskutiniais 
kūriniais tam tikslui paruoštoj 
parodoj bei dalyvauti „Aušros 
Vartų" vaidinime prancūzų 
kalba. Vaidinimas pagrįstas 
Nijolės Sadūnaitės autobiogra
fija. Nijolės vaidmenį vaidins 
Karolina Masiulytė-Paliulienė, 
o Jean-Christophe Mončys (me
nininko sūnus) įvairius vyrų 
charakterius. 

Dėl šio minėjimo pasisekimo 
Ugnė labai nuoširdžiai dar
buojasi savo įgytu patyrimu bei 
reikalingais vertimais i i lie
tuvių į prancūzų kalbą. 

o . P . 

Advokatas Jotus Gibaitis 
6247 S. Kedzic Avenue 

Chicago, I I 60629 
Tel. — 776-8700 

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

' 


