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(Tęsinys) 

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

Laužyti kryžiai 
Sunkus buvo krikščionybės 

kelias į Lietuvą. Kaimynas, 
vokiečių Ordinas, siekęs krikšto 
dingstimi (sic) pavergti lietuvį, 
neturėjo Kristaus dvasios ir 
evangeliškos meilės. Pirmasis 
pasikrikštijęs Lietuvos valdovas 
buvo Mindaugas — 1250 m., bet 
tada dar nebuvo lemta krikš
čionybei prigyti mūsų tautoje: 
su Mindaugo nužudymu buvo 
nužudyta ir ji. Turėjo prabėgti 
dar apie 140 metų, kai lietuviai 
atsisakė pagonybės. Reikėjo 
artimų santykių su lenkais, 
reikėjo lietuvio Jogailos ir kro
kuviškės Jadvygos sutuoktuvių, 
nors ši Trakų ir Krokuvos 
bičiulystė, lenkų k u l t ū r o s 
paskola b rang ia i k a i n a v o 
Lietuvai — atėjo laikas, kai 
Lietuvoje į s t a t ymu buvo 
įteisinta lenkų kalba (1697 m.) 

Lietuvos Bažnyčiai stigo uolių 
ir pasišventusių lietuvių dva
sininkų, o ta i skaudi žaizda — 
lietuvis neturėjo galimybės gi
liau pažinti Kristaus mokslo. 

Is tor inė lemtis nedavė 
Lietuvai ramių laikų. XVII a. 
mūsų šalį nusiaubė įsiveržę 
švedai, vėliau rusai, sudeginę 
Vilnių. Gedimino miestas degė 
17 dienų, sudegė Universitetas. 
Svetimieji plėšikavo, žudė, 
degino. Karus lydėjo maras ir 

badas. Dar skaudesnis istorijos 
lapas atisvertė, kai XVII a. 
pabaigoje rusa i okupavo 
Lietuvą. Žemėlapyje išnyko jos 
vardas — Lietuva buvo vadina
ma „Šiaurės vakarų kraštu" — 
„Sievero zapadnyj kraij". 

XIX a. Lietuvai buvo itin 
rūstus. Rusai persekiojo bet 
kokį lietuviškumo pasireiški
mą. Į Vilniaus Universitetą 
įvedė lenkų kalbą (1816 m.) — 
jis tapo lenkų tvirtove, kol 
neužilgo 1832 m. uždarė; 
l ietuvių t a u t a liko be 
inteligentų kalvės. Uždaroma 
daug bažnyčių ir vienuolynų. 
Rusų valdžia ėmė trukdyti 
kunigų paruošimą. Caras 
Mikalojus I 1837 m. uždraudė 
valstiečių vaikams stoti į 
Kunigų seminariją, o bajorai — 
čiams reikėjo generalguber
natoriaus leidimo. Kandidatai į 

seminariją turėjo prisiekti 
ištikimybę valdžiai. Septynis 
metus neleido niekam įstoti į 
seminarijas (1863-1870). O vė
liau klierikų skaičių apribojo 
tiek, kad seminarijose — Vil
niaus, Kauno ir Mogiliovo -
galėjo mokytis tik apie 60 
jaunuolių. Daug kunigų buvo iš
t r e m t a į Rusijos gilumą. 

(Bus daugiau) 

Psichologo liudijimas teisme 
Jeruzalė . — Olandų psicholo

gas, kurio liudijimas Demjan-
juko teisme rėmėsi žmogaus at
minties veikimu po daugelio 
metų, kalbėjo apie metodus, 
kurie buvo naudojami kaltina
mojo fotografijos įrodymui. Dr. 
Willem Albert Wagenaar sakė, 
jog tie metodai pažeidė psi
chologijos principus ir todėl visa 
ta fotografijos istorija yra abe
jotinos vertės. 

Nusta tymas a s m e n s 

Prof. Wagenaar, kuris yra 
Leideno universiteto dekanu, 
liudijo iš psichologinės pusės. 
Izraelio prokuroras protestavo 
prieš tokį liudijimą, sakydamas, 
kad psichologiniai liudijimai 
nenaudojami Izraelyje. Tačiau 
teisėjai nutarė išklausyti pro
fesorių ir vėliau nutarti , ar jo 
liudijimą prijungti prie Demjan-
juko bylos. Prof. Wagenaar, 46 
m. amžiaus, yra kelių knygų 
autorius apie įtariamojo nusta
tymą bylose ir yra liudijęs gar
siuose teismuose. J is kalbėjo 
te ismui apie p r i i m t i n u s 
metodus, kurie tur i būti naudo 
jami norint nustatyti teisiamo
jo asmenį. Jis stipriai akcen
tavo, jog liudininko atmintis 
turi būti labai rimtai, kruopščiai 
ir objektyviai ištirta, kad būtų 
galima patikėti liudininko liudi
jimu. 

Tik viena fotografija 

Asmenų fotografijos, kurios 
rodomos liudininkui, tur i būti 
kelių asmenų, panašiai atro
dančių, pateiktos liudininkui ir 
jų tarpe privalo būti t ik viena 
įtariamojo fotografija. Tas, kuris 
tas fotografijas rodo liudininkui, 
negali pats žinoti, kuri iš tų 
fotografijų y r a kaltinamojo. 
Tokiu būdu investigatorius, kad 
ir norėtų, negalėtų liudininkui 
duoti suprast i , ku r i iš tų 

fotografijų yra kaltinamojo. 
Tada investigatorius negalės 
turėti jokios įtakos liudininkui. 

Dvylika faktorių 

Šis psichologas pateikė sąrašą 
dvylikos faktorių kategorijose — 
„tendencingo palankaus at
sakymo" ir „specialaus nei
giamo nusistatymo". 

Kitą dieną, trijų teisėjų tribu
nolas, vedąs šį teismą, nutarė 
prof. Wagenaar liudijimą priim
ti ir prijungti prie Demjanjuko 
bylos. Wagenaar kalbėjo apie 
buvusius liudininkus šioje bylo
je, naudodamas vakar minėtą 
12 faktorių, kaipo pagrindą, 
kuriame jis pademonstravo, kad 
išlikusiųjų liudijimai buvo 
netinkamai pravesti ir todėl 
negalima jais patikėti. 

Tendenc ingas OSI metodas 

Tas fotografijų albumas, kuris 
buvo rodomas išlikusiems liudi
ninkams, nebuvo paruoštas 
pagal priimtą teismų procedūrą, 
sakė prof. Wagenaar. Pavyz
džiui, vienas foto albumas, rody
tas liudininkams, turėjo dvi 
įtariamųjų nuotraukas: Dem
janjuko ir Feodoro Fedorenkos. 
Dar blogiau, liudininkai buvo 
matę tuos albumus du kart 
prieš ta i Amerikos teismuose, 
kai buvo tie vyrai teisiami. Taip 
negalima daryti. Be to, prof. 
Wagenaar pasakė teismui, kad 
Demjanjuko ir Fedorenkos foto
grafijos buvo didesnės ir 
aiškesnės negu kitų asmenų 
fotografijos. 

Prezidentas apie ryšius 
su Sovietų Sąjunga 

Gorbačiovo propaganda Amerikoje 

Diskusijos prie apvalaus stalo strateginių ginklų Klausimu. Du vadai — prez. Reaganas ir M. 
Gorbačiovas sutarė nors laikinai nekelti savo tarpe šio klausimo, bet pavesti savo kraštų delegaci
jom. Su jais kartu matyti vertėjai. 

Valstybės sekretorius informuoja 
sąjungininkus 

— Pietų Korėjos prezidento 
rinkimai įvyksta gruodžio 16 d. 
Jos gyventojai dažnai demons
truoja prieš militarinio nusi
teikimo prezidenbtą Chun Doo 
Hwan, kuris sakosi norįs įvesti 
pilną demokratiją. 

Briusselis. — Kai sovietų 
Gorbačiovas iš Washingtono 
išskrido į Rytų Berlyną, Vals
tybės sekretorius G. Shultzas 
išskrido į Europą. 

NATO užsienio reikalų minis-
teriai sveikino amerikiečių -
sovietų susi tar imą rake tų 
sunaikinimo reikalu, kokio 
nebuvo ginklų kontrolės isto
rijoje. Ministeriai prašė, kad 
amerikiečiai greitai patvirtintų 
susitarimą. Bendrame komuni
kate ministeriai pareiškė, kad 
yra reikalinga tuojau pa t 
pradėti derybas nusiginklavimo 
klausimu kitose srityse, ypač 
strateginių ginklų kontrolėje. 

Skrisdamas naktį į Briusselį, 
sekretorius pasakojo su juo 
vykstantiems žurnalistams, kad 
strateginių ginklų sutartis yra 
tikrai galima dar prieš prezi
dentui ir Gorbačiovui susitin
kant kitų metų pirmojoje pusėje 
Maskvoje. J is pasakė, jog 
praėjusį antradienį pasirašyta 
sutartis yra geras pavyzdys 
būsimosioms sutartims. 

Labai patenkintas sutartimi 
buvo NATO general inis 
sekretorius lordas Carrington, 
kuris pasitraukia iš pareigų. Jis 
pagyrė sąjungininkus už 
„politinį drąsumą" leidžiant 
sovietams vietoje inspektuoti 
raketų sandėlius Europoje, kai 
bus vykdomas susitarimas. Tai 
buvojo paskutinis pasisakymas 
prieš paliekant NATO sekreto
riaus postą. 

Naujas NATO vadovas 

Penktadienį NATO užsienio 
reikalų ministeriai patvirtino 
Manfred Woerner, 53 m. teisi
ninką ir Vakarų Vokietijos Gy
nybos ministerį, perimti NATO 
generalinio sekretoriaus parei
gas liepos 1 d. Savo komunikate 
ministeriai pareiškė, jog pasi
rašytoji sutartis atidaro duris ir 
kitų ginklų sukontroliavimui. 

Užsienio reikalų ministeriai 
pagerbė Valstybės sekretorių 
Shultzą ir sveikino patys save, 
kaip kad Britanijos ministeris 
Sir GeofTrey Hovve pasakė, jog 
„ta savaitė buvo labai svarbi 
visai žmonijai". Neatsilikdamas 
nuo jo, Vokietijos Užsienio 
reikalų ministeris Hans—Diet-
rich Gensher pasakė, kad 
susitarimas „ne mažina, bet 
sustiprina Vakarų Europos sau
gumą". 

P a s i r a š ė t a rp savęs 
susitarimą 

Užsienio ministeriai pasirašė 
susitarimą su Amerika, kad 
Sovietų Sąjunga tur i teisę 
p raves t i vietoje r a k e t ų 
inspekciją. Penki Europos 
kraštai — Britanija, Vokietija, 
Italija, Belgiją, ir Olandija 
pasikeis diplomatinėm notom 
su Sovietų Sąjunga šią savaitę, 
kaipo paskutiniu sutikimu, kad 
sąjungininkai parodo savo 
vienybę su Amerika. 

Bet kaip gražūs sveikinimo žo
džiai pasibaigė, tuoj buvo iškel
t i Sovietų stiprūs konvencio-
naliniai ir cheminiai ginklai, 
kurie tebegrasina Europai. Ita
lijos min. Giulio Andreotti ragi
no būti atsargiais su sovietais. 
„Susitarimas neatidaro durų į 
rojų", sakė jis. 

Prancūz i ja k i ta ip galvoja 

Labiausiai neigiamas komen
taras buvo pasakytas Prancū
zijos Užsienio reikalų ministerio 
Jean-Bernard Raimond, kuris 
atsisakė pritarti savo kolegoms, 
jog Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos sutartis komunikate 
būtų įrašyta „istorine" sutar
timi. J i s argumentavo, jog 
sutartis laikytina t ik vienu 
žingsniu į priekį po ilgo sunkaus 
proceso, bet ne laimėjimas. Pra
nešdamas prancūzų žurnalis
tams apie susitarimą, pasakė, 
jog, jei pavyks sus i t a r t i 
sumažinti 50% strateginius 
g ink lus , t a i t i k t a d a bus 
įrodymas, kad ši sutartis buvo 
naudinga. 

Sen. Byrd, Senato daugumos vado. 
žvilgsnis i ką tik pasirašyta sutartį, 
kuriai ratifikuoti nebūsią kliūčių. 
Kairėje — Atstovų rūmų speakeris 
Jim Wright, po prezidento pranešimo 
Kongreso vadams. 

— Maskvoje gyventojai, kur 
tik galėjo, krautuvėse, jei ten 
buvo televizijos aparatai , ver
žėsi žiūrėti, kaip jų Gorbačiovas 
ir prez. Reaganas pasirašo nusi
ginklavimo sutartį. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvoje, kaip praneša 
Reuter io žinių agentūra , 
daugiau kaip 60 mylių upių 
vanduo yra užterštas alyva, 
kuri tekėjo iš vienos jėgainės , 
kurios pavadinimas sovietų 
nepranešamas. 

— New Y o r k e veikianti 
Freedom House organizacija, 
kuri yra gerai žinoma pasauly
je savo ta rp taut ine veikla 
žmogaus teisių srityje, pranešė, 
jog kai kurie kraštai varžo 
žurnalistų darbą ir pareigas ir 
draudžia jiems skelbti pasauliui 
žinias. Šiais metais 188 žurna
listai buvo areštuoti, 10 pagrob
ti ir 51 buvo išvarytas iš to 
krašto iš kurio jie rašė žinias 
savo laikraščiams ar televizijai. 

— Pietų Yemeno teismas 
šeštadienį nuteisė mirt ies 
bausme prezidentą Ali Nasser 
Mohammed ir 34 jo ministerius 
ir ka i kur iuos vyresnius 
pareigūnus po metų užtru
kusios bylos. 

— New Yorke Jungtinių 
Tautų archyvuose susekta, kad 
trūksta 433 nacių karo nusikal
tėlių bylų, praneša archyvo 
direktorius Alf Erlandsson. Į tą 
pražuvusių skaičių bylų įeina ir 
Austrijos prezidento Kurt Wald-
heimo byla. 

— Fil ipinų buvęs prezi
den tas Ferd inand Marcos 
nelegaliai įsigijo New Yorke 
nekilnojamą turtą, kurį norėjo 
parduoti Saudis bilionieriui Ad-
nan Khashoggi, praneša fede-
raliniai agentai. Marcos visa tai 
paneigė. 

— S e a t t l e mieste FBI 
agentūra pranešė, kad sovietų 
pilietis pasiprašė pabėgėlio 
teisių ir yra Imigracijos pa
reigūnų žinioje. 

— Varšuvoje Solidarumas 
pare ika lavo iš Lenkijos 
vyriausybės, kad būtų leista 
veikti viešai visame krašte. 

— Springfielde Illinois vaslti-
jos transportacijos sekretorius 
Gregory Baise pasakė, jog jis 
ragins gubernatorių Thompson 
atnaujinti benzino mokesčių 
pakėlimo reikalą, kad galėtų 
tuos pinigus skirti kelių ir tiltų 
remontui. 

— V a r š u v o j e Solidarumo 
unijos vadai skelbia, jog nepavy
kęs referendumas politinių ir 
ekonominių reformų reikalu 
įrodo, kad komunistai nebeturi 
autoriteto valdyti krašto ir 
privalo atsistatydinti. 

Washingtonas. — Preziden 
tas Reaganas, entuziastiškai 
patenkintas viršūnių 
susitikimu, pasakė, jog jis ir 
sovietų vadas M. Grobačiovas 
pradėjo visai kitus ryšius, kurių 
nebuvo anksčiau. Jis tuoj pasi
kvietė Kongreso vadus ir pain
formavo juos apie konferencijos 
pasitarimus ir prašė pasisakyti 
balsavime už trumpesniųjų ir 
vidutinio nuotolio distancijų 
branduolinių raketų elimina
vimo sutartį, kurią pasirašė su 
Gorbačiovu. 

Sen. Robert Byrd, demokratų 
vadas Senate, pasakė prezi
dentui, jog jis mano, kad sutar
tis bus patvirtinta be specialių 
priedų. 

Painformavo sąjungininkus 

Prezidentas telefonu kalbėjosi 
su Vak. Vokietijos kancleriu 
Helmut Kohl ir kitais valstybių 
vadais ir asmeniškai juos pain
formavo apie konferenciją. Po to 
penktadienį išvyko savaitgaliui 
į Camp David poilsiui. Baltųjų 
rūmų vyresnieji pareigūnai 
atrodė išvargę, nes jiems teko 
dirbti neribotą laiką dieną ir 
naktį. Kongreso vadai pasitiko 
prezidentą su plojimais. Sen. 
John Chafee pavadino t a i 
„džiaugsmingu įvykiu". 

Bet po to Baltuosiuose 
rūmuose buvo jaučiamas atsar
gumas ir ša l tumas . Po 
pasimatymo su prezidentu, kitą 
dieną sen. Bob Dole, respubli
konų vadas Senate, kalbėjo 
reporteriams: ,,Aš manau 
glasnost praeis. Mes vistiek 
turime kai ku r i a s r imtas 
problemas". 

Dole nepasitiki Gorbačiovu 

Sen. Dole, kuris yra prezi
dentinis kandidatas , buvo 
žurnalistų klausiamas, kokia 
yra jo nuomonė apie Gorbačio
vą. „Aš vistiek nepasitikiu juo", 
atsakė jis. „Mes norime matyti, 
ką jis toliau darys žmogaus 
teisių reikalu ir ar atšauks savo 
patarėjus iš Nika ragvos" . 
Prez. Reaganas trumpai pasakė 
senatoriams, ką jis kalbėjo su 
Gorbačiovu apie Nikaragvą. 
Sovietų vadas pasakęs, jog yra 
galimybė nutraukti paramą 
sandinistams, jei Reaganas 
nebeduos paramos Nikaragvos 
laisvės kovotojams. Paramos 
nutraukimas sandinistams juos 
labiau susilpnintų, bet ir Rea-
gano administracijai susilpnin
tų argumentą juos išvaryti iš 
valdžios. Reaganas pakartotinai 
pasisakė už pagalbos teikimą 
Contras par t izanams tuo 
pagrindu, nes Nikaragva tapo 
sovietų veikimo baze Centro 
Amerikoje. 

Nėra kliūčių „Žvaigždžių 
k a r o " p rogramai 

Spaudos konferencijoje su 
žurnal is tais prezidentas 
pasakė, jog pasiektas susi
tar imas su sovietais leis 
išvystyti strateginio apsigy
nimo iniciatyvos programą 
erdvėse prieš branduolines 
priešo raketas, bet tuo pačiu 

— A m e r i k o s te is ininkų 
sąjunga vienbalsiai pasisakė, 
kad teisėjas Anthony Kennedy 
yra kvalifikuotas juristas. Jis 
yra nominuotas į Vyriausiojo 
teismo teisėjus. 

metu bus vedamos derybos nau-
ja i s u t a r č i a i , kad būtų 
sumažintos ilgųjų distancijų 
raketos. Iki šiol sovietai buvo 
griežtai priešingi amerikiečių 
antibranduolinei sistemai. Bet 
vyresnysis ginklų kontrolės pa
tarėjas sovietu pasisakymą tuo 
reikalu kitaip interpretavo, 
negu prezidentas aiškino. J is 
sakė. kad sovietai dar neat
sisakė savo reikalavimo. J ie 
sutiko t ik laikinai nebekelti to 
reikalo 

Apsivylimas „žmogaus tisių" 
re ikalu 

Baltieji rūmai yra nusivylę, 
kad konferencijos metu nepa
vyko dėl Gorbačiovo ignoravimo 
prieiti prie bet kokio žmogaus 
teisių klausimo sprendimo. Taip 
negauta atsakymo, kada sovie
tai a t šauks savo kariuomenę iš 
Afganistano. Prezidentas ir 
toliau kels tuos klausimus, no
rėdamas, kad sovietų politika 
būtų pagrindinai pakeista, bet 
ne laikinai pristabdyta, kad 
Vakarai tikėtų sovietų tariamu 
demokratėjimu. Kaip Baltieji 
rūmai vertina Gorbačiovą, į tai 
atsakė patarėjas: „Sovietų Są
junga vis dar yra Sovietų Są
junga. Yra daug galimybių su
mažin t i branduol inio k a r o 
riziką, bet mes neprivalome būti 
atraktyvaus asmens apgaudinė
jami" . 

Bet jei Reaganas praėjusią 
savaitę nebuvo apgaudinėjamas 
sovietų svečio, rašo New York 
Times, tai jis buvo aiškiai nu
stebintas. Paklaustas, koks 
t ikrai yra Gorbačiovas — kietas 
vadas, ar puikus pardavėjas, 
Reaganas atsakė: ,,Aš manau, 
kad abudu yra t ikri" . 

S t i p r u s de ryb in inkas 

Prezidentas sakė, kad sovietų 
žmonės y ra panašūs amerikie
čiams, kurie mėgsta jumorą ir 
nuoširdumą. Bet j is pridėjo, jog 
Gorbač iovas y r a . , s t iprus 
derybininkas"', kuris ..labai 
labai tiki savo sistema ir tuo ką 
jie daro". „WeH", prezidentas 
da r priminė ,jis joje yra gimęs 
ir augęs". \ klausimą, ar prezi
dentas vis dar tiki, kad Sovietų 
Sąjunga yra „blogio imperija", 
kaip jis buvo išsireiškęs, atsakė 
ilgu išsisukinėjimu ir žurnalis
t ams atrodė, kad prezidentas 
t a ip nebegalvoja. 

Buvę sovietų vadai, sakė Rea
ganas . tikėjo į marksistinę 
filosofiją, kaip į vieną komu
nistinę pasaulio valstybę ir 
galėjo apgaudinėti socializmo 
vardu. Bet Gorbačiovas esąs 
l ab i au pa t ik imas negu jo 
pirmtakūnai. 

Kai kurie Baltųjų rūmų 
pareigūnai pareiškė pasipikti
nimą Gorbačiovo vieša pro
paganda atvykus į svečius. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 15 d.: Justas. Kris

tijoną. Cel inas, Kovatas . 
Vingailė. 

Gruodžio 16 d.: Euzebijus, 
Albina Alvinė, Adas, Adelė, 
Vygandas. 

ORAS 

Saulė teka 7:10. leidžiasi 4:21. 
Temperatūra diena 40 !.. 

naktį 35 1. 
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ŠIRDIES ATAKOS 
REIKALAI (11) 

Lietuviška s tambiai mal tų 
miltų duona yra ne t ik ne 
badas — ji y ra viena iš 
širdį nuo atakos ginančių 
priemonių. 
Dabar t inės medicinos t iesa 

Atkaklus , neat la idus stengi
masis suliesint i kraują choles
teroliu gali būt i sėkmingas nu
galėjimas širdies a takos . Lie
tuviška iš s tambiai mal tų mil
tų duona y ra gausi sėlenomis 
'..fiber"). O sėlenomis gausus 
mai.-tas net penktadal iu • 2 0 ^ I 
suliesma kraują cholesteroliu ir 
trigliceridais. 

Tuo būdu. teoret iškai skai
čiuojant, net 4 0 ^ sumažinamas 
širdžiai a takos pavojus. Rodos. 
gere.-nės. lengvesnės, l ie tuviui 
prieinamesnės širdžiai pagalbos 
nei sapnuoti, nei pageidaut i ne
reikia. Bet kur t au! Nesusi
tvark ius ia" 1 savuose nusi teiki
muose mūsiškiui , ypač mūsiš
kei, toks maisto s t ambumas ne
pr i imt inas , nes įprasta prie 
vatines duonos, prie t i rpstančiu 
burnoje cholesteroliu perpildytų 
širdies nuodų — saldžių pyragų, 
pyragaičių, tortų. 

Čia dar savo tr igrašį prideda 
sena svajonė valgyti pyragą, 
ka ip Lietuvoje dvaruose kad 
valgydavo, o kaimiečiai tik seile 
varvino, t a ip t ik per didžiąsias 
šventes užkąsti išsigalėdami, ir 
t a i tik t ruputį . įėjo į pasąmonę 
n e a p v k a n t a j uoda i - s t amb ia i 
m a l t ų n l i l tų d u o n a i . Toji 
pasąmonine neapykan ta dabar 
čia Amerikoje dur is užtrenia, 
burną uždaro t a i p š i rdžiai 
sveikai, pilnai sėlenų duonai. 
Praeiti tu rės ka r tų kar tos , kol 
lietuvis iš naujo įprogramins 
savon pasąmonėn juodos, stam
biai maltų miltų duonos savo 
mityboje būt inumą. Išmintin
gieji užbėkite laikui už ak .u. dar 
š i a n d i e n p r a d ė k i t e mis t i 
. .Plyta". 

S iek i s : 150 m g % 
c h o l e s t e r o l i o k r a u j u j e 

Be.-istengianėių išvengti šir
dies a takos visų mūsų lietuvių 
siekis turė tų būti savo krauju
je esantį cholesterolį sumažinti 
iki 150 m g ^ . Je i nenorime 
senatvėje žolelėmis tap t i , nei 
sau. nei ki t iems naš ta būti. 
tur ime tokios gerovės savam 
kraujui siekti, v ienas k i tą pra
lenkdami. Dabar l ie tuvia i pra
dėkime nekęsti nesveiko maisto 
ir i m k i m e v i e n a s su k i tu 
lenktyniauti vi> mažinant savo 
kraujuje cholesterolį. Da r šią 
savaite tegul nel ieka nė vieno 
lietuvio savo kraujo nepasitik
rinusio laboratorijoje ' e san t 
savo gydytojo priežiūroje*. 

Tokio siekio įgyvendinimui 
visi dabar gyvais lavonais ne-
išvirtę lietuviai t u r ime įsigyti 
pakankamai savi tvardos, nes 
save d isc ip l inuot i veng ian t 
n e t i k u s i o m a i s t o ga l i t i k 
pakankamai savitvardos valgy
je tu i intysis. Tik tokie nelėks 
galvatrūkčiais ka ip akis išdegę, 
kitus nus tumdami lėkdami iš 
bažnyčios i salę cholesterolio ry-
jimui ir širdį varančio skysčio 
gėrimui, kaip aną d iena Mar-
ųuette Parke. 

T a i p ir s u s i l a u k ė m t a i p 
s u m e n k u s i ų n u s i t e i k i m a i s 
mūs i šk ių , k a d a t i e k sker-
džiai-aviganiai, t iek avys — 
visai neboja savos sveikatos 
tol, kol p e r k ū n a s ne t renkia : 
kol per nesveiką mais tą i r 

gėrimą a t s lenka širdies ataka, 
paralyžius ar kojų nepanešimas. 

Taip ir mes elgiamės mokyk
lose, vaikų išvykose vaikus 
cholesterolio pilnomis dešre
lėmis , m a i t i n d a m i , kofeino 
pilnais pepsais girdydami. Taip 
eidami prie lengvai paruošiamo 
maisto, kenkiame vaikų širdims 
jau nuo mažens. 

Tikrai žuvis pradeda gesti nuo 
galvos. Todėl visos galvos nesis
tebėkime, kad netur ime prie
auglio einančio galvos keliu. 
Vietoj tuščiažodžiavimo visos 
ga lvos d a b a r g r i e b k i m ė s . 
kruviną praka i tą liedami, už 
mediciniškai sveikos, psicholo
giškai teisingos veiklos, atsi
sakydami dabart inės įvairiopos 
t inginystės, sudrausmindami. 

Visi visokiausi ganytojai suor
ganizuokime savas avis į t ikrai 
nemeluotą, žmonišką, savęs išsi
žadančią, a r t imu i ta lkinančių 
veiklą, nė vieno, kad ir mažiau
sio nepalikdami šal ia tokios 
veiklos. Tik šitaip besielgdami, 
dar šiai k a r t a i nepraėjus, mes 
išsiugdysime disciplinuotų žmo
nių kadrus, kurie užpildys visas 
kultūrinio, religinio, visuomeni
nio ir sveikatos gyvenimo sritis. 

Tokio gėrio sulaukimui mes 
tu r ime naujai užgimti t ikrai 
žmoniškai veiklai , paliovę ne
veiksmingai dabar t ines savas 
burnas auš inę . Tik visai geron. 
kiton negu iki šiol eiton pusėn 
pas inešę su s i l auks ime visų 
mūsų laukiamo kalėdiško mūsų 
kūno užgimimo ir velykiško 
mūsų nusi te ikimų sveikaton 
prisikėlimo. Tat visi iki vienam 
tokion veiklon pasineškim nė 
sekundės negaišdami. 

Š a l i a d v a s i n i ų , 
n e p a m i r š k i m e i r k ū n i š k ų 

r e i k a l ų 

Ne t i k d v a s i n i a i t u r i m e 
a t g i m t i , be t i r k ū n i š k a i 
p r iva lome s u s i t v a r k y t i , j e i 
norime bū t i sveiki daugiau 
negu 80 metų sulaukę. Čia irgi 
neapsieiname be atgimimo svei
kai, be gyvulinių riebalu ir be 
cho le s t e ro l io p e r v i r š i a u s 
mitybai, užsisėdėjimą pakeis
dami pasivaikščiojimu, sukar
dami iki pusantros mylios per 
šešiolika minučių. 

Ryžkimės atsisakyti nuo se
niai įprasto, dabar per gausiai 
va lgomo per r i e b a u s , per 
saldaus ir cholesteroliu per
krauto maisto. Nors ir veltui 
siūlumo tokio maisto visi iki 
v i e n a m a t s i s a k y k i m e . O 
l ie tuvių pobūv i ams š i tok io 
nesveiko maisto ir negaminki
me, nors j i s būtų ir pigiausias, 
patogiausias, ir gardžiausias.. . 
Jei nenorime be laiko akis 
užmerkti , visi privalome ta ip 
tvarkyt is : tur ime mitybiškai 

Dr. Bronė ir Viktoras Motušiai iš Cicero, 111., pasninkišku maistu save 
apsaugoje nuo labai sunkių komplikacijų, dabar jaučiasi laimingi ir džiaugiasi 
žymiai pagerėjusia sveikata Čia jiedu Alvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje 
dalinasi su kitais sava patirtimi. 

M. N agi o Nuotr. 

atgimti sveikaton, nes nenorime 
susi laukti širdies a takos. 

Kadang i buvome daugel io 
pasaulio audrų mėtyt i ir vėtyti, 
todėi mums sugrįžimas į pasnin-
kišką mitybą y ra įmanomas. 
Mums įmanoma s k a n i a i ir 
s v e i k a i m a i t i n t i s ž u v i m i , 
k i a u š i n i o b a l t y m u , r u d a i s 
ryžiais, s tambiai mal tų miltų 
duona, avižų dribsniais , ku
k u r ū z ų a l i e j umi ir d ide le 
įvairove vaisių bei daržovių, 
ypač ankšt inių javų. 

Čionykščiai žmonės y ra įpratę 
riebiai ir cholesteroliu gausiai 
persivalgyti, ke r t an t r iebius 
s teikus. dešras, kumpius ir 
kitus colesteroliu perpildytus 
maisto dalvkus. 

Kaip minėta , m u m s lietu
v iams yra būt ina siekti savo 
kraujo suliesinimo cholesteroliu 
iki 150 mg%, jei norime i r virš 
80 metų sulaukę nepavirst i 
gyvais lavonais, nes t a d a im
sime mes patys savęs nekęs t i ir 
ki t i ims mūsų nepakęst i . Užtat 
ryžkimės mediciniškai nenu
mirt i tol, kol tokio l iesumo savo 
kraujo neatsieksime. Aišku, tai 
yra idealus sve ika t ingumo sie
kis. J i s t i k mažam skaičiui 
išrinktųjų mūsiškių b u s pa
siekiamas. Daug realistiškesnis 
siekis yra 180 mg% cholestero
lio. Bet nuo čia nė per vieną 
procentą nesur ieb inkime savo 
kraujo, jei nepajėgiame jo sulie-
sinti iki 150 mg%. 

Nuo š i rd ie s a t a k o s 
a p s a u g a — mūsų r a n k o s e 

Viskas priklauso, nuo to, ar 
laikomės cholesterolio 330 mg'/J 
ribos, ar 200 mgr{ a r 180, ar 
pagaliau siekiame iki 150 mg'* 
suliesinimo savo kraujo ir per 
t a i geriausio apsaugojimo šir
dies nuo a takos . 

Viskas atrodo taip tikra, 
p a p r a s t a , p a s i e k i a m a , je i 
m ū s i š k i ų k r au j a s t u r i su
brendusios asmenybės savinin
ką — pajėgiantį pasninkišku 
maistu savą širdį saugoti nuo 
atakos. 

T o k i a m pirmoje v ie to je 
ne re ik ia naudot i naujaus ių 
vaistų, dažnai pavojingų savo 
k rau jo s u l i e s i n i m u i . T o k s 
pajėgia lengviausiu, mažiausiai 
pavojingu būdu kovoti su širdies 
ataka. Tokiais pajėguoliais mes 
visi s tenkimės pasekti. 

I š v a d a . Liaukimės juokus 
krėtę, apsileidėliais likę ne
kovodami su širdies ataka. Nuo 
baltos duonos prie „plytos" 
greičiausiai bėkime visi be 
jokių atsikalbinėjimų. Vaisių 
(su oda obuoliai , k r i aušės , 
slyvos, vyšnios). Ir daržovių 
didelę gausybę kraukime į savo 
s k r a n d ž i u s . Tok iu b ū d u 
turėsime daug sėlenų savo virš
kinimo kanale. Jos pagaudamos 
žarnose tulžį, mažins kraujuje 
cholesterolio perviršį, tuomi 
sulaikydamos sklerozės pirmyn 
ėjimą. Tuo būdu širdies a t aka 
lėč iau s l i n k s k i e k v i e n o 
mūsiškio link. Daugiau apie tai 
kitą kar tą . 

P a s i s k a i t y t i . Postgraduate 
Mediči ne. September 15, 1987. 
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KĄ AŠ TAU DOVANOSIU 

Gail. sesuo Elena Pertinskienė kalba 
apie cholesterolio perviršiaus blogi 
Alvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje. 

Nuotr M. Nagio 

Štai ir vėl a t skuba gražiosios 
Kalėdų šventės ir Naujiej i 
metai. Tai šventės, tur inčios 
gražias krikščioniškas tradi
cijas, o lietuviai tur i įdomių pap
ročiu, kurie mūsų tautoje amžių' 
sąvartoje išliko gyvi. 

Tokių švenčių p r o g a y r a 
į p r a s t a še imose p a s i k e i s t i 
d o v a n o m i s , o t a i p p a t i r 
ar t imųjų neužmi r š t an t . Pa
r a š o m e š i m t u s k a l ė d i n i ų 
atviručių, reikšdami giminėm, 
art imiesiems i r d raugams nuo
širdžiausius l inkėjimus. Tai vis 
gražūs papročiai, išlikę ne t i k 
tėvynėje, bet j ie prakt ikuojami 
ir išeivijoje. 

Artėjant šventėms, prekybos 
cen t ruose g y v a s j u d ė j i m a s . 
M i n i o s ž m o n i ų s k u b a i š 
krautuvės į k rau tuvę , ieško
damos savo ar t imiesiems ir 
mažiesiems gražesnių, p ras 
mingesnių dovanėlių, kur iomis 
džiaugsimės švęsdami Kalėdų 
šventes. 

Tok ių n u o t a i k ų s ū k u r y j e 
žmogus mastai , ar šios dovanos 
būtinos, ar jomis p r a t u r t i n a m e 
savo dvasinio gyvenimo pa
sauli? Juk nebesame vargšai . 
Tur ime sočiai valgio, drabužių, 
net prabangiai įsikūrę r iedame 
gražiu ir la imingu gyvenimo 
keliu. Žinoma, mūsų tarpe at
s i r a s ir v a r g a n ų ž m o n i ų , 
kuriems ir šios šventės suspaus 
širdį, juos lydės liūdesys, o gal 
ir neviltis. 

Ar nebūtų daug p rasming iau 
pagalvoti apie v e r t i n g e s n e s 
dovanas savo ar t imies iems — 
v a i k a m s , v a i k a i č i a m s , o 
pagaliau ir savo bičiul iams. 
Tok ių dovanų t u r i m e . J o s 
b ū t i n a i p i r k t i n o s ir dova-
notinos. 

Kaip būtų kilnu, kad j a u n a s , 
lietuviškas, neseniai sukūrusias 
šeimas lydėtų dovana — lietu
viškojo laikraščio p renumera ta 
me tams . Mažėja ska i ty to jų 
gretos, o jaunesnioji kar ta , nors 
ir labai išgarbinta vedybų pro
ga , d a ž n a i p a m i r š t a , k a d 
dvasinį pasau l į , l i e tuv i šką 
aplinką gali praturt int i kasdien 
sulauktas svečias — dienrašt is , 
savaitrašt is , dvisavaitinis laik
rašt is ar žurnalas . O juk savos 
spaudos t u r i m e . G a l i m a 

J U R G I S J A N U S A I T I S 

pas i r ink t i pagal skonį i r norą, 
k o k į l a i k r a š t į a r ž u r n a l ą 
skai ty t i . Tai h u t ų tėvel ių ar 
senelių dovana savo vaikams ar 
vaikaičiams. A'snieniškai esu 
išbandęs ir savo t r ims dukroms 
Kalėdoms dovanoju po dienraš
čio metinę prenumeratą. Tuo jos 
džiaugiasi ir y ra dėkingos. 

Š ta i ar t imiesiems i r lietu
viškoji k n y g a b ū t ų brangi 
dovana. Turime gerų knygų. Jos 
l auk ia skaitytojų ir dėmesio. 
Tad vietoje menkos dovanėlės 
labai bū tų t i n k a m a dovana 
lietuviškoji knyga . 

N e paslapt is , kad mūsuose 
nebėra entuziazmo savo na
muose kambar į puošt i knygų 
l en tyna . Žinoma, t u r i m e ir 
gražių išimčių, bet to l i gražu 
nepakankamai . Ir jaunimas , 
gavęs dovanų knygą, paskaitys, 
pasidomės, įpras mylėt i savąjį 
l ietuvišką žodį i r bandys ateity
j e b r a n g i n t i šią k u l t ū r i n ę 
dovaną. Be laikraščių, žurnalų, 
knygų, dar t u r i m e lietuviškųjų 
p l o k š t e l i ų , p a g a l i a u i r 
tautodai lės darbų, k u r i e labai 
t i k tų l ie tuviškai še imai pra
džiugint i švenčių proga. 

Kaip minėjau, y r a gražus 
paprotys pasikeisti šventiniais 
sveikinimais, p a r a š a n t kalė
dines a tvirutes . Bet i r čia toks 
šablonas. Sveikinimo atvirutėje 
t i k pas i r a šoma po t rumpu , 
lakonišku teks tu , ne t nepa
r a šan t porą žodelių apie save, 
savo šeimą. 

Supran tama, tok ia i s sveiki
n imais pradžiuginame paverg
toje tėvynėje gyvenančius gi
mines, ar t imuosius arba tuos, 
su kuriais metų eigoje nesusi
t inkame. Bet ar nebūtų kilnu, 
k a d s u m a ž i n t u m e da l į 
sveikinimų ir, kaip j a u iki šiol 
prakt ikuojame, s a v u s sveiki
n imus išreikštume spaudoje ir, 
vietoje atviručių siuntinėjimo, 
ke l e t ą doler ių p a a u k o t u m e 
spaudai , fondams i r pan. Tik 
pagalvokime, kiek susidarytų 
dolerių, jeigu t ik kiekvienas po 
ke le tą doler ių t a m t iks lui 
skir tų. 

Tuo nenoriu tv i r t in t i , kad šią 
gražią, sveikinimais pasikei 

.-

čiančią tradiciją reikėtų visai 
panaikint i . Ne. Tai gražu. Bet 
vietoje menkaverčių dovanų 
dovanokime tokias dovanas , 
kurios palaiko mūsų tau t in į 
gyvastingumą, kultūrą, meną. 
Tai dovanos ilgesniam laikui • 
išliekančios. 

Gruodis, Kalėdų metas , gera 
proga ir mums pat iems žvilg
telėti į save. Gruodis — spaudos 
mėnuo, ta ip skelbiama spaudo
je. Tad ir mes patys t u r ė t u m e 
giliau pažvelgti į save ir pa
sidairyti savo namuose, ar įjuos 
ateina lietuviškoji spauda. 

Ne paslaptis, kad gražiose 
v i lose g y v e n a n t i e j i n e t 
d i e n r a š č i o a r s a v a i t r a š č i o 
neprenumeruoja. Jų te igimas, 
kad l i e tuv i ško j i s p a u d a 
neįdomi, kad nieko naujo ne
rašant i , o visas pasaulio žinias 
sužiną iš TV ir amerikietiškos 
spaudos, neturi pagrindo. 

Žinoma, TV ir radijo bei ame
rikietiška spauda daug greičiau 
aptar ia pasaulio įvykius. Bet iš 
kur sužinosime, kas dedasi lais
vajame pasaulyje lietuviškaja
me gyvenime ar pavergtoje 
t ėvynė j e . J u k mes d a ž n a i 
sakome esą ambasadoriai išei
vijoje, tad būtume menki amba
sadoriai, nepažindami lietuviš
kosios, išeivijos g y v e n i m o , 
tėvynės laisvinimo žygių ar 
pavergtos tėvynės rūpesčių. 

Šios Kalėdų ir Naujųjų metų 
šventės tebūnie ir mūsų rū
pestis savąja spauda ir knyga. 
Prenumaruokime daugiau savo 
spaudos , padėkime ja i išsi
la ikyt i , o t a i ir bus mūsų 
g raž i aus i a dovana ir svei
kinimai tiems, kurie rūpinasi, 
kad lietuviškas žodis išeivijoje 
nenuti l tų , bet liudytų mūsų 
gyvastingumą. 
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Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 
2434 W. 7 1 I M U , Chicago 
Tel. 434-S343 (veikla 24 vai.) 

Pirm., antr. ketv.. penkt nuo 12 iki 6 v.v. 

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

DR. L 0ECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

2655 W. 69 St. 
Tai. 776-9691 

12-2 v . p.p. ; treč. 12 - 2 v . p.p. 
penkt.: 1 - 3 v. p.p. 

3900 W. 95 St. 
Ta i . 4 2 2 4 1 0 1 

Valandos pagal susitarimą 

Ofa. tol. 471-3300; rea. 442-0297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ava., 
CMcage, M. 60052 

Pirm . antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Card iac Oiagnosis , L td 
Marųue t te Medica l Bu i ld ing 

6132 S. Kedz ie 
Ch icago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

. 

Ofiso te l . - 582-022Į 
DR. JANINA JAKSEV1CIUS 

JOKŠA 
VAIKI; LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

D R . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybė vidaus ir Kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Ta i . 505-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

Tai . Rt-Nance 5-1611 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 W H t Stth Straat 
Vai pirm., antr.. ketv ir penkt. 

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

Tel. ofiso ir buto: OLvmpic 2-415* 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th A ve., Cicero 
Kasdien 1 iki !* vai vak 

išskvrus treč Sešt 12 ik;4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles. 
tilteliai plokšteles ir bendroji praktika 

2059 W. 59 St. Chicago 
Tai . 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEOICAL BUILDING 

3200 H . 81st Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Rczid. 3*5-4811 

Namu 584-5527 
DR. ALBIS PAULIUS 

' ORTOPEDINĖS l IGOS -
CHIRURGU A 

6132 S. Kedzie. Chicago. I I I . 
Tel. 925-2b70 

1185 Dundee Ave.. Elsin. III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal >usitanma 

DR. L 0. PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakaru-, nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contait lenses" 
2618 W. 7Ht St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Lždarvta treč 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

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

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS fi. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos 

26M W. 7lat St., CMeafe, m. 
Tai.: 436^100 

11000 *outhwaat Ht§Rway 

312) 301-0220 :31« 361-6222 

N A U J O S B Y L O S 
T E I S I N I N K A M S 

Chicagos apylinkėse iškelia
mos naujos bylos te is ininkams, 
esant iems priemiesčiuose. Bus 
teisiamas vienas teisėjas, 3 buvę 
teisėjai ir 11 advokatų už kyšius 
ir panašius nusikal t imus. Čia 
d a u g dirba JAV prokuroras 
Ant. Valukas. 

DR. LEONAS SEJIUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGU A 
2656 W. 63rd Street 

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

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

N A N C Y S T R E I T M A T T C R , M . D . 
K A R D I O L O G E 

2 4 5 4 W . 7 1 S t r a a t 
Tel. 434-6777 

Valandos paga l sus i tar imą 

Dr . Tumasonio ofisą peretne 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71*1 Street 
434-2123 

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

1 
Ofs. te l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2BKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

6-9; antr 12 6; penkt 10-12; 1-6 

M i n i n t ViZinas. M.D.. S.C 
Specialvbė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 586-7756 

J O H N P. W A I T K U $ , M . D . , F A C t 
SPECIALISTAS CHIRUROAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., To l . 627—3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai. pagal aueltoriina, pirm., antr. 
Ketv. Ir penkt. nuo 3-7 tr.ir. 



Saka, ant kurios 

LIETUVYBĖ LAIKOSI 
JAV Liet. Bendruomenės Kul

tūros taryba paskelbė gruodi lie
tuviškos spaudos mėnesiu. Šia 
proga pagyrė mūsų laikraščius, 
kad „savo misiją spauda išeivi
joje atlieka sąžiningai. Ji mus 
informuoja objektyviai ir gana 
greitai". Paragino lietuvių vi
suomenę bei organizacijas ją 
remti. 

Tai, žinoma, labai gerai. Rei
kia džiaugtis, kad bent viena 
mūsų institucija atkreipė dėme
sį į reikalą padėti mūsų spau
dai. Bet praktiškai reikia bijo
ti, kad šis atsišaukimas nebūtų 
tik „tyruose šaukiančio balsas". 
Panašių „spaudos mėnesių" 
mūsų netolimoje praeityje buvo 
gana daug, tačiau iš to lietu
viškoji spauda realios paramos 
nesusilaukė. Kiekvienas mūsų 
laikraštis turėjo ir dabar turi 
laikytis savo jėgomis, it tas 
skęstantis, kurį susirinkusiųjų 
būrys moko, kaip reikia laikytis 
vandenyje, o tačiau nė vienas 
neištiesia rankos, nepadeda. 

Nuo pirmojo Amerikos lietu
vių laikraščio „Gazietos Lietu-
wiszkos", kuri pasirodė 1879 m., 
taigi prieš 108 metus, buvo lei
džiama šimtai laikraščių ir tik 
nedaugelis teišliko ligi šių 
dienų. Štai poros paskutinių 
metų bėgyje „nuskendo" dar 
pora senųjų laikraščių. Vargšė 
„Vienybė" (įsteigta 1886 m., 
tada „Wienybė Lietuwninkų") 
išgyveno net 99 metus, tačiau, 
nesulaukdama iš lietuvių visuo
menės stipresnės pagalbos, ne
beįstengė išleisti nė paskutinio 
sukaktuvinio numerio ir atsi
sveikinti, tegu kad ir su negau
siais skaitytojais. Panašaus 
likimo susilaukė ir 1914 m. Chi-
cagoje pradėtos leisti „Naujie
nos", kurias ligi savo mirties 
(1969 m.) redagavo žinomas 
JAV lietuvių visuomenės veikė
jas dr. Pijus Grigaitis. Tai buvo 
socialistinės krypties, artimas ir 
draugiškas valstiečių liaudi
ninkų grupei bei liberalams 
dienraštis. Dr. Grigaičio ir šio 
laikraščio dėka kairieji Ameri
kos lietuviai apsivalė nuo ko
munistų. Nors „Naujienos" 
nebuvo didelis , ,Draugo" 
draugas, bet P. Grigaičio laikais 
buvo laikraštis pozityvus, lie
tuviškos dvasios dienraštis ir jo 
nueitą kelią reikia vertinti tei
giamai. Kitaip įvyko, kai po dr. 
P. Grigaičio mirties dienraštis 
pateko į nešvarias rankas, vir
to šmeižtų, apkalbų bei 
nepozityvių diskusijų bei 
plepalų indu. Tai ir pakirto jo 
gyvybę. Tačiau didžioji dalis 
„Naujienų" bendradarbių bei 
skaitytojų, atsipalaidavę nuo 
nebe lietuvių reikalams tarnau
jančių „Naujienų", įsteigė 
atskirą savo dvisavaitinį „Lie
tuvių balsą". 

Nūdien laisvajame pasaulyje 
leidžiama keliasdešimt laikraš
čių, jų skaičiuje vienas dien
raštis, keli savaitraščiai, iš 
kurių ypač išsiskiria „Tėviškės 
žiburiai", „Dirva", „Darbinin
kas", „Nepriklausoma Lietu
va", „Europos Lietuvis". Aust
ralijoje išeina du savaitraščiai: 
„Tėviškės aidai" ir „Mūsų pa
stogė", nors, tiesą pasakius, 
užtektų ir vieno. Yra leidžiama 
keletas žurnalų, dešimtys profe
sinio pobūdžio leidinių, perio
dinių biuletenių. 

Bet leisti lietuvišką laikraštį, 
ypač dienraštį ar savaitraštį 
labai sunku. Pirmiausia laik
raščius labai vargina aukštos 
spaudos technikos brangumas, 
dideli pašto mokesčiai, popie
riaus išlaidos, aukštos spaudos 
patarnavimų kainos. Tai „nepa
taisomi" dalykai — tenka su vis
kuo sutikti, už viską brangiai 
mokėti. Blogas pašto patarna
vimas jau nuvarė į kapus dau
gybę šio krašto tvirtų laikraščių 

bei žurnalų, turėjusių net mili
joninius tiražus, daugybę gerai 
apmokamų reklamų. Ir pas 
lietuvius susidarė lyg ir tokia 
nemaloni „tradicija", kad mūsų 
spaudos išlaikymu turi rūpintis 
patys jų leidėjai ir niekas kitas. 
Mūsų spauda negauna nei vals
tybinių, nei privačių pašalpų. 

Reikia apgailestauti, kad 
mūsų centrinės organizacijos, 
veiksniai, nori tik iš mūsų 
spaudos gauti ir nesirūpina jos 
išlaikymu bei parama. Jų vado
vai stengiasi, kad organizacijų 
pranešimai bei atsišaukimai 
būtų mūsų laikraščių nemoka
mai skelbiami. O ir moralinė 
parama būna labai menka, 
atmestini Neremia mūsų 
spaudos ir gausūs fondai. Tik 
„milijonierius" Lietuvių fondas 
paskutinių poros metų bėgyje 
sulaužė šią negeistiną „tra
diciją", šiek tiek paremdamas 
kai kuriuos laikraščius bei žur
nalus. Žinia, tai labai gerai, bet 
parama nepakankama. 

SEMINARAS BALTUOSE RŪMUOSE 
ŽMOGAUS TEISIŲ KLAUSIMAIS 

Ko gi reikia mūsų spaudai? 
Pirmiausia, redakcijos nuolat 
gauna labai daug iš savo skaity
tojų pamokymų, pamokslų, nu
rodymų, kas reikia ir ko nega
lima rašyti. Surašomos net ne
turinčios reikšr ?s korektūros 
klaidos. Redakcijos kaltinamos 
teikiančios blogą, netikslią, ne
greitą, klaidingą informaciją. 
Primetamos ir prieš daugelį me
tų padarytos „nuodėmės". Ta
čiau beveik niekada niekas ne
paklausia, kaip mūsų laik
raščiams einasi, kaip jie ver
čiasi, kokių turi sunkumų, kiek 
skolų, kokios pagalbos reiktų 
leidėjams bei redaktoriams. 
Dažnai pritrūksta ir kva
lifikuotų redaktorių, nes nė 
vienas mūsų laikraščių leidėjas 
neįstengia mokėti jiems tinka
mo atlyginimo. Stokoja ir bend
radarbių, nes vyresnioji žurna
listų bei politikų karta jau 
baigia trauktis iš visuomeninio 
gyvenimo, o viduriniosios kar
tos veikėjai turi aibes kitų pa
reigų. Jaunoji karta, nors 
ir išmokslinta, pasiekusi aukš

tas kvalifikacijas, yra, deja lie
tuviškai spaudai „mažaraštė", 
o dažnai ir visiškai „beraštė". 
Tik nedidelė jų dalis skaito 
mūsų laikraščius. 

Čia reikia iškelti dar dabar 
rašančius, renginius lankančius 
ir juos aprašančius spaudos dar
buotojus, dažnai dirbančius 
sunkų, nedėkingą ir finansiškai 
nuostolingą korespondentų dar
bą. Taigi reikia juos tinkamai 
įvertinti, pagerbti, dėkoti, res
pektuoti, padėti. 

Kuo gi dar reikia spaudai 
padėti? Geriausia ir tinkamiau
sia padėka yra naujas prenume
ratorius. Mūsuose yra dar ne
maža lietuvių, kurie savo laik
raščio neprenumeruoja. Orga
nizacijos ir spaudos bičiuliai 
turėtų tokius „išaiškinti", pa
tarti — prikalbėti laikraštį už
sisakyti. 

Nereikia pamiršti mūsų jau
nųjų. Paprastai jie, gyvendami 
pas tėvus, lietuvišką laikraštį 
dar retkarčiais paskaito, bent 
pavarto, bet kai išsikelia gy
venti į universitetų bendrabu
čius ar šiaipjau kur nors kitur, 
jų ryšiai su lietuviška spauda 
nutrūksta. Tėvų pareiga jiems 
užsakyti lietuvišką laikraštį, 
sumokant atskirą prenumera
tos mokestį. Tokią dovaną vai
kams ar šiaip jau kitiems jau
nuoliams ypač patartina su
teikti dabar švenčių ir lietuviš
kos spaudos mėnesio proga. 

Visi geros valios lietuviai, jų 
organizacijos ir ypač mūsų 
veiksniai turi suprasti, kad 
lietuviška spauda yra šaka, ant 
kurios lietuvybė laikosi. Taigi 
jos nenukirskime. 

b. kv. 

Gruodžio 3 d. Baltuose Rū
muose buvo suruoštas semina
ras apžvelgti Sov. Sąjungos 
paklusimą žmogaus teisių nuo
statams. Seminaru siekta 
tinkamai pasiruošti Washingto-
ne įvykstančiai Reagano-Gorba-
čiovo konferencijai, nauja infor
macija papildant JAV vyriau
sybės tuo klausimu turimas 
žinias. Seminarui skiriamą 
svarbą liudijo pats faktas, kad 
jis buvo pradėtas prez. R. 
Reagano įžangine kalba, o visai 
seminaro eigai vadovavo valsty
bės sekretoriaus pavaduotojas 
John Whitehead. Pranešimus 
rūpimais žmogaus teisių klau
simais pateikti buvo pakviesti 
devyni specifinėmis sritimis 
besirūpinančių organizacijų, in
stitucijų atstovai. Iš JAV 
vyriausybės pusės tų pranešimų 
duomenis išklausyti ir Reaga-
no-Gorbačiovo susitikimui ati
tinkamą formulaciją paruošti, 
šalia V/hiteheado, antrojo svar
bumu pareigūno Valstybės de
partamente, buvo pakviesti 
valstybės sekretoriaus padėjėja 
Europos reikalams Rozanne 
Ridgeway, • valstybės sekre
toriaus padėjėjas žmogaus teisių 
reikalams Richard Schifter, 
Tautinio saugumo tarybos vyr. 
direktorius Europos reikalams 
Fritz Ermarth ir direktorė Eu
ropos ir Sov. Sąjungos reika
lams Lisa Jameson. Seminare 
l ietuviškų veiksnių atsto
vavimas buvo negausus. Daly
vavo JAV LB krašto valdybos 
pirm. Vyt. Volertas, vykd. adm. 
Alg. Gečys ir Lietuvių informa
cijos centro Washingtono sky
riaus ved. Viktoras Nakas. Gin
tė Palubinskaitė atstovavo pa-
baltiečių JBANC. 

Prezidento kalba 
Savo kalboje prez. Reaganas 

pareiškė, kad viršūnių kon
ferencijos su Gorbačiovu metu 
JAV nedarys jokių kompromisų 
tautinio saugumo ir žmogaus 
teisių klausimais. Jo žodžiais, 
konferencijos metu šalia jo sėdės 
„nematomi svečiai — disidentai, 
armėnai, sovietų žydai, išskirtų 
šeimų nariai ir tie, kurių sie
kius mes puoselėjame". Pokal
biai su Gorbačiovu nesiribos 
vien nusiginklavimu. Bus 
kalbama apie užbaigimą esamų 
rajoninių konfliktų ir žmogaus 
teises. Reagano teigimu, „glas-
nost" liudija tik labai jau kuklų 
progresą. Sovietinė kumštis la
bai mažai tebuvo atleista per 
paskutiniuosius dvejus metus. 
Išleista iš kalėjimų kiek poli
tinių kalinių, šiek tiek paleng
vinta emigracija, leidžiama kiek 

ALGIMANTAS S. GEČYS 

pasireikšti visuomeninėms 
nuotaikoms, kaip liudija rugpjū
čio 23 d. įvykiai Pabaltijo vals
tybėse. Dar tebėra neaišku ar 
emigracijos durys kiek plačiau 
prasivers. Tikėjimo laisvė 
sovietų dar vis tebevaržoma. So
vietų valstybinis aparatas tebe
tarnauja represijai. Siekdamas 
pabrėžti, kad JAV-ės negali būti 
abejingos žmogaus teisių 
klausimui, jis citavo G. B. Shaw: 
„Didžiausias nusikaltimas žmo
giškam tvariniui yra ne jo 
atžvilgiu rodoma neapykanta, 
bet indiferentiškumas: tai 
— nežmogiškumo esmė". I 
savo kalbą prezidentas įpynė ir 
humoro. Papasakojo apie į so
vietinį gulagą pasiųstą politinį 
kalinį, kuris skundėsi, kad jam 
buvo už „nusikaltimus" pa
skirta per maža bausmė. Kalė
jimo viršininko jis maldavo: 
„Pasiųskite mane į Ameriką, 
kur tikrai esama labai blogai". 

Organizacijų atstovų 
pranešimai 

Iš anksto angažuoti devynių 
specifinių organizacijų atstovai 
pateikė pranešimus Reaga-

. no-Gorbačiovo pasitarimuose 
keltinais klausimais. 

Amnesty International (atsto
vas J. Rubenstein) teigė, kad 
nepasitvirtino visiškas politinių 
kalinių išlaisvinimas. Dar vis 
keli šimtai dokumentuotų kali
nių tebėra kalėjimuose. Psî  
chiatrijos piktnaudojimas tebe
vykdomas. Pažadai peržiūrėti 
sovietinius įstatymus tebėra 
pažadais. Amnesty Interna
tional siekia mirties bausmės 
panaikinimo. Sov. Sąjungai ir 
JAV-bėms savo įstatymuose 
turint mirties bausmę, jis nesi
tiki, kad šiuo klausimu pasi
tarime būtų padarytas 
progresas. 

C. Fitzpatrick pateiktame 
Helsinki Watch komiteto pra
nešime tvirtinta, kad apie 270 
politinių kalinių buvo sovietų 
paleisti. Dar keli šimtai kalinių 
tebėra kalėjimuose, jų tarpe 14 
Helsinkio akto paklusimui pri
žiūrėti sudarytų komitetų na
riai. Latvijos Helsinkio grupės 
nariai yra tremiami į užsienį. 
Sov. Sąjunga užsienio stebėtojų 
į darbo stovyklas ir kalėjimus 
neįleidžia. Rūpestį kelia po 
taikių demonstracijų vykstą 
areštai, baudos, šalinimas iš 
darbo, gąsdinimai sušaudymu ir 
t.t. J šiomis dienomis Maskvoje 
įvyksiantį žmogaus teisių 
seminarą Sov. Sąjunga užsienio 
atstovams vizų neduoda. 

Sovietų žydų emigracijos 
klausimu kalbėjęs Morris 
Abram apgailestavo pokalbyje 
su NBC Gorbačiovo užimta po
zicija emigracijos klausimu. Jis 
kritikavo Gorbačiovo pokalbyje 
iškeltus krašto paslapčių ir 
mokslinio talento netekimo mo
tyvus emigracijai varžyti. 
Minėjo gruodžio 6 d. Washing-
tone tuo klausimu planuojamas 
masines demonstracijas. 
Priminė, kad sovietai su JAV-
bėmis yra pasirašę sutartį, lei
džiančią asmenims iš Sov. 
Sąjungos išvykti ir į ją sugrįž
ti. 

„Išskirtų šeimų koalicijai" 
atstovavusi Andrea Wine paste
bėjo, kad 1987 metais sovietai 
kur kas mažiau kooperavo pa
stangose sujungti išskirtų 
šeimų narius. Daug daugiau 
šeimų buvę sujungtos 1985 ir 
1986 metais negu besibai
giančiais 1987. Ji minėjo, kad 
sovietai dabartiniu metu ruošia 
naują įstatymą, kuriuo dar stip
riau bus varžomos vedybos su 
užsieniečiais. 

Tikėjimo laisve besirūpi
nančios CREED organizacijos 
atstovo ortodoksų kunigo V. 
Potopov pranešimas buvo pesi
mistiškas, pagerėjimo ženklų 
kaip ir nėra. Dabartiniu metu 
tebėra kalinami 260 tikinčiųjų 
bei dvasiškių. Karčevo pažadas 
iki lapkričio pabaigos išleisti 
laisvėn įkalintuosius dėl 
tikėjimo nebuvo išpildytas. 
Sovietinė valdžia tebevaržo reli
ginės spaudos leidimą, karita-
tyvinę veiklą, tikinčiųjų kate-
kizaciją ir t.t. 

Artimųjų aplankymo galimy
bėmis besirūpinančios Visa or
ganizacijos atstovas D. Horod-
sky paminėjo, jog JAV-se yra 
asmenų, kuriems Sov. Sąjunga 
nuo 1945 metų neleidžia aplan
kyti giminių bei artimųjų. 
Gauti privačią vizą užtrunka 
vidutiniškai keturis mėnesius, 
kai tuo tarpu turistinės vizos iš
duodamos kur kas greičiau. No
rintiems atvykti vizitui į JAV-
es sovietų piliečiui viza kainuoja 
200 rublių, kai tuo tarpu vyks-
tan į satelitines valstybes tik 20 
rublių. Nuvykusiems į Sov. 
Sąjungą apsistojimas pas 
gimines yra varžomas. Visokio
mis priemonėmis sovietai siekia 
sunkinti artimųjų lankymą. 
Prašyta šį klausimą kelti 
pokalbių su Gorbačiovu metu. 

Pavergtų tautų savaitės komi
tetui atstovavęs pirm. L. Dob-
riansky įspėjo JAV vyriausybės 
atstovus nepasitikėti sovietais. 
Jis priminė, kad amerikiečių 
susižavėjimas Chruščiovu bai
gėsi jam po trijų mėnesių įvežus 

Europos parlamente Krikščionių demokratų grupes pirmininkas dr. E. 
Klepsch I viduryje' pasikalbėjimo metu. Kairėje — inž. Antanas Rudis iš JAV, 
dešinėje — inž. Adolfas Venskus iš Prancūzijos. 

sprausmines raketas į Kubą. 
Panašiai gali įvykti ir su Gor
bačiovu. Paminėjo, kad dabar
tiniu metu Gorbačiovas bando 
pakenkti JAV valdžiai, steng
damasis įvaryti kylį tarp 
Kongreso ir vyriausybės. Siūlė 
Gorbačiovui Kongreso poziciją 
paaiškinti jį supažindinant su 
trimis Kongreso pravestais įsta
tymais, rezoliucijomis: Pavergtų 
tautų savaitės įstatymu, 1982 
m. Kongreso priimta rezoliuci
ja, reikalaujančia atstatyti ka
talikų Bažnyčią Ukrainoje ir 
Jackson — Vanik įstatyminiu 
priedu, sutapatinusiu prekybą 
su emigracija iš Sov. Sąjungos. 
Dobriansky siūlymu Afganis
tano reikalas taip pat turėtų bū
ti rišamas su prekyba. Kalbą 
baigė ragindamas sovietams pa
siūlyti universalinę „glasnost": 
nugriovimą Berlyno sienos, pa
naikinimą KGB kontroliuoja
mos inturisto agentūros, sutei
kimą tautoms laisvo apsispren
dimo teises. 

Amerikos psichiatrų draugijos 
atstovė E. Mercer savo prane
šime pastebėjo, kad sulaukta 
nepaprastai negausaus palei
dimų skaičiaus iš psichiatrinių 
ligoninių. Ji tikėjosi, kad sovie
tų planuojamas psichiatrinio 
gydymo priskyrimas prie 
sveikatos reikalų komisariato, 
vietoje dabartinio priskyrimo vi
daus reikalų komisariatui, 
esamą padėtį turėtų kiek 
pagerinti. 

Baltų (JBANC I vardu kalbėjęs 
Amerikos Latvių sąjungos Wa-
shingtone reikalų vedėjas O. 
Kalnins pastebėjo, kad visos 
esamos problemos Sov. Sąjun
goje gali būti pašalintos, žmo
nėms suteikiant laisvę ir tau
toms — laisvą apsisprendimą. 
Pastebėjęs, kad Pabaltijo valsty
bėse yra didelė įtampa ir sovie
tinės okupacijos klausimas gali 

kiekvienu momentu tapti spro
gimu, jis kvietė JAV-es Pa
baltijo tautose stiprinti laisvės 
viltį, perkeliant Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos okupacijos 
klausimą į rajoninių konfliktų 
sąrašą. Tuo pats klausimas būtų 
suaktualintas ir jam tarp
tautinėje plotmėje būtų tei
kiamas didesnis dėmesys. Prašė 
Pabaltijo klausimą jokiu būdu 
nelaikyti vidine sovietų pro
blema. Ragino imtis priemonių 
rusifikaciją stabdyti, kad Pabal
tijo valstybės išliktų gyvos. 
Kvietė JAV vyriausybę kreiptis 
į Gorbačiovą, kad Sov. Sąjun
ga atšauktų Molotovo-Ribben-
tropo paktą ir likviduotų jo iš
šauktus nelemtus padarinius. 

Po pranešimų buvo visa eilė 
paklausimų bei paaiškinimų. 
Buvo liečiami vaistų siuntų, 
radijo transliacijų trukdymo, 
emigracijos, branduolinių jė
gainių saugumo, tautų apsi
sprendimo klausimai. Įdomus ir 
nejautriai sukrečiantis buvo R. 
Ridgeway atsakymas vienam 
ukrainiečiui paklausėjui: „Mes 
nepripažįstame ir niekad 
nepripažinsime Pabaltijo valsty
bių aneksijos į Sov. Sąjungą ir 
sieksime jų suverenumo atsta
tymo. ...JAV nesiekia („does not 
have an active policy") Sov. 
Sąjungos išardymo (dissolu-
tion)". Kitaip sakant, Ukraina 
pagal dabartinę JAV-ių politiką 
paliekama Sov. Sąjungos 
dalimi. 

PRIEMIESČIŲ TELEFONAI 
Chicagos priemiesčiuose bus 

įvestas naujas telefono srities 
numeris. Iki šiol buvo 312, o 
nauja tvarka priemiesčių nume
ris bus 708, bet pirma dar reiks 
išsukti 1. paskiau 708, o tada — 
gyventojo numerį. Tačiau tas 
pakeitimas nepakels kainos. 

JUODOJI RANKA 
NOVELĖ 

Vailionio pavardę. Tačiau ir vėliau žurnalas niekad ir galvoja kaip galėjo likti nerakintos durys. 
nes 

ANDRIUS ORIMAS 

nepaprašo iš jo jokio straipsnio ar kūrybos, 
„Horizontus" teberedaguoja Nevėžietis. 

Kai Moterų organizacija pakviečia Vailionį jų su
buvime paskaityti savo kūrybos kokį nors trumpą skai 
tinį, tai įvykio aprašinėtojas Karvelis „Laikmečio" 
dienraščiui pasiuntė korespondenciją, kurioje, pa
minėjęs programos pravedėją, net šokiams pagrojusi 

5 ' akordeonistą ir išvardijęs maistą paruošusias moteris, 
- Gerbiamieji ir gerbiamosios! Esu maloniai nu- Vailionio skaitymą ir dalyvavimą apėjo visiškai 

stebintas premijos paskyrimu mano apybraižai. Žinau, nepaminėdamas net pavardės. Zigmo spaudimu or 
kadji išsaukė kai kurių kontroversinių rašinių, ola- ganizacijos pirmininkė išsiuntė laišką redakcijai 
biausiai spaudoje tylos suokalbio... Bet mano mūza, atsiprašydama už ano korespondento „neapdairumą"... 
įkvėpusi sukurti premijuotą kūrinį, kreipėsi apeliuo- Tačiau Vailioniams aišku, jog Nevėžiečio įtaka 
dama į deivę Temidę, kuri ir nuspręs — ar teisi verti- smulkesniems reporteriams ir organizacijoms veikia 
nimo komisija ar laikraštininkai. Dėkoju už premiją, jo nenaudai ir tik Nevėžiečio kerštui pakartoti. 
kuri mane paskatino labiau kovoti už autoriaus teises Sėdėdamas minkštasuolyje giliai susimąsto apie il-
ir kūrėjo savigarbą! gai užsitęsusį nepakantumą su Nevėžiečiu. Koncer 

Nusilenkia ir pasitraukia į savo vietą prie gar- tuose, salėse ar privačiai svečiuose susitikę juodu 
bės stalo. Lyg ir nustebę kalbos trumpumu rengėjai vienas į antrą net nepažiūri, vengia sveikintis ir 
ir žiūrovai ne iš karto susipranta paploti. Vakaro visiškai nekalba, neprieina ir nerodo nosp pakalbėti 
pranešėjas padėkoja visiems ir paskelbia prasidėsiant ir užbaigti šį nelemtą susipykimą. Vailionis laukia Ne 
kavutę ir užkandžius. 

Zigmas Vailionis išpildo savo pažadą kovoti. Tik 

vėžiečio iniciatyvos, o šis — Vailionio... Su kartėliu 
prisimena, kaip po antrojo konkurso laimėjimo leidėjas 
Galvydis susitikęs buvo pažadėjęs įdėti jo novelės trum
pą ištrauką, bet vėliau paaiškėjo, jog Nevėžietis ultima
tyviai atsisakė dėti Vailionio bet kokią kūryba ar 

jis kovoja kurdamas naujas noveles. Jau kitais metais straipsnius. Nenorėdamas nustoti redaktoriaus Galvy 
vėl laimi novelės premiją. Tačiau žurnalo „Horizontai" <|į8 nurimo, nutilo, o Nevėžietis triumfavo. 
3kiltyse ir vėl tyla — nesirodo jokia ištrauka, o juo la- Staiga Zigmas mato butan įeinantį Nevėžietį. Jis 
biau laimėtojo portretas. Tik trimis eilutėmis pami- labai sulysęs, sukritęs ir susenęs. Žvelgia į Zigmą gai-
nima apie premijos įteikimą, šį kartą paminint ir liu žvilgsniu ir tiesia drebančią ranką. Zigmas stebisi 

— Zigmai... Mano dienos suskaitytos ir susvertos... 
Nenoriu degti pragare! Atleisk man. kad visą laiką tau 
kenkiau! Šėtonas mane apsėdo tuo keršto apmaudu... 
Apie tave visiems skelbiau, kad esi bjaurus žmogus, 
kalbinau nedraugauti, o korespondentus raginau ne
rašyti apie tave, net pavardės neminėti, kaip ir aš pats, 
kas tave liečia, nedėjau savo žurnale... Tada tu man 
iškalbėjai būdamas nuskriaustas... O aš, užuot 
apgailėjęs tau padarytą nuoskaudą, dar labiau tau ken
kiau... Ėjau bažnyčion, ėjau išpažinties, bet kunigui 
niekad nesisakiau tave nuskriaudęs, Zigmai... Bijojau 
jo akyse neteksiąs pagarbos, o gal bijojau paties 
Dievo!?... Ak. Komunija mano burnoje degdavo 
ugnimi... Tik dabar, Zigmai, supratau mano tau pa
darytą didelę nuoskaudą... Sergu nepagydomai... Pasi
gailėk tu manęs — atleisk man! Būk geresnis už mane 
krikščionis! Kad galėčiau apvalyti savo sielą prieš 
mirtį... 

Skaudu Zigmui žiūrėti į ašarojantį. Iš to didelio ra
šytojo jis virtęs nusižeminusiu atgailautoju. Toks 
gailestis užgula krūtinę. Nori pasakyti Nevėžiečiui, 
kad jis privalėtų viešai spaudoje tai apeailėti. bet pa
gaili mirštančio nusidėjėlio. 

- Atleidžiu! Atleidžiu!... 
Jis pats springsta ašaromis. Čia i kambarį įbėga 

Marytė. 
— Zigmai, kas tau? 
Vailionis pabunda ir tik dabar įsisąmonina, kad 

buvo užsnūdęs minkštasuolyje ir Nevėžiečio atgaila
vimas yra jo susapnuotas. 

(Pabaiga^ 



DRAUGAS, antradienis, 1987 m. gruodžio raėn. 15 d. 

Koncelebracinių šv. Mišių dalyvių dalis, minint Lietuvos krikščionybės sukaktį. Iš kairės: kan. 
V. Zakarauskas, kun. J. Vėlutis, kun. I. Urbonas, kun. V. Rimšelis, sakęs Šv. Antano bažnyčioje 
pamokslą, kun. St. Gaučias, kun. P. Kelpšas, kun. J. Šarauskas, Šv. Antano par. administrato
rius, ir kun. P. Jakulevičius. 

KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJUS CICERE 

Cicero šv. Antano parapijos 
bažnyčioje buvo dėkota Dievui 
už trumpa istorijos matu ma
tuojamą krikščionybės amžių 
Lietuvoje. Jauniausioji krikščio
nybės dukra, tikriau sakant, 
dažnai stumdoma podukra, 
buvo plačiai išgarsinta Lie
tuvoje. Romoje. Washingtone, 
daugelyje Amerikos lietuvių 
kolonijų, ypač Chicagoje ir Ci
cero Šv. Antano parapijoje, kuri 
yra davusi daug seselių vienuo
lių ir kunigų, tarp jų prel. Igną 
Albavičių ir arkivyskupą 
Paulių Marcinkų, ir šviesių 
pasauliečių, kaip amžinos at
minties rašytoją Aloyzą Baroną, 
kurio vardu yra skiriamos kas
metinės novelės konkurso 
premijos, ilgai gyvenusį ir kūru
sį poetą Algimantą Mackų, kul
tūrininką Benediktą Babrauską 
ir muziką mokytoją Juozą Krei
vėną, žurnalistą Vladą Būtėną, 
visiems pažįstamą ir žinomą 
gydytoją dr. Petrą Kisielių, su 
Cicero neskiriamai suaugusį 
rašytoją Česlovą Grincevičių ir 
daugelį kitų, dar tebešvie-
čiančių arba kadaise švietusių 
pavyzdžiu ir veikla, dabar jau 
iškeliavusių negrįžtamai, 
užmirštų ar baigiamų užmiršti. 

Padėkos diena, švenčiant 600 
krikščionybės jubiliejų, sujungė 
visus lietuvius, naujuosius ir 
ankstyvesnės kartos ateivius, 
jau nebekalbančius lietuviškai, 
šaulius, net ispaniškai kal
bančius parapiečius. 

Pamaldos prasidėjo 10 v.r., 
dalyvaujant trims pagrin
diniams Mišių koncelebrantams 
vyskupams Pauliui Baltakiui, 
Vincentui Brizgiui ir Antanui 
Deksniui ir septyniolikai 
kunigų. Vargonams grojant, 
pritariant trimitui ir Šv. An
tano parapijos chorui, nešant 
Amerikos karo veteranų ir 
Cicero šaulių vėliavas, žengiant 
seselių vienuolių, dvasiškių ir 
pasauliečių eisenai, prasidėjo 
iškilmingos Mišios. 

Skaitinius skaitė seselių 
kazimieriečių generalinė vyres
nioji ses. Joanella Fayert ir 
Nekaltai Pradėtosios Švč. M. 
Marijos seserų provincijole ses. 
Marija Paulė (jų vienuoliją 
įkūrė palaimintasis Jurgis Ma
tulaitis). Pamokslą pasakė 
lietuvių marijonų provincijolas 
kun. Viktoras Rimšelis, iškel
damas arkiv. Jurgio Matulaičio 
rolę ryšium su 600 m. krikščio
nybės jubiliejumi Neatsi-
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Nuotr. J. Tamulaičio 

skambėjo ispaniška giesmė, pa
giedota pradžios mokyklos 
meksikiečių vaikų. Pamaldos 
baigtos giesme „O Kristau, 
pasaulio Valdove". 

Pamaldos sklandžiai vyko 
dėka skoningai ir kruopščiai pa
ruošto lietuviškai-angliškai 
pamaldų vadovo, mišiolėlio, 
kurį parengė jubiliejaus šventės 
Chicagoje liturginė komisija, su
daryta iš kun. Antano Zaka
rausko — pirm., Aldonos Zails-
kaitės — sekr., kun. Jono 
Kuzinsko, ses. Teresės Papšy-
tės, kun. dr. Viktoro Rimšelio, 
kun. Antano Saulaičio, kun. dr. 
Jurgio Šarausko ir kun. dr. Ig
no Urbono. Knygelės reda
gavimo darbą bei teksto 
surinkimą ir apipavidalinimą 
atliko cicerietės Aldona Zails-
kaitė ir Teresė Bogutienė. 

Cicero parapijos ir parapinės 
mokyklos chorai, vadovaujami 
Marijaus Prapuolenio, var
gonais pritariant muz. Manigir-
dui Motekaičiui, entuziastingai 
per Mišias giedojo. Trimitas ir 
būgnai suteikė pamaldoms 
skambumo ir iškilmingumo. 
Bažnyčia buvo artipilnė, ir sve
čių, atvažiavusių iš Chicagos ir 
jos apylinkių. Po pamaldų buvo 
dar ilgai šnekučiuotasi parapi
jos salėje prie kavos puodelio ir 
užkandžių, kuriuos parengė 
darbščios parapietės. 

Šiuo metu parapijai vado
vauja energingas ir jaunas 
administratorius kun. dr. Jurgis 
Šarauskas, sėkmingai spręs
damas trikalbės parapijos egzis
tenciją, jos plėtrą ir augimą. iŠ 
tikrųjų parapija nemažėja, bet 
tautinių grupių balansas smar
kiai keičiasi. Angliškai kalbanti 
senųjų emigrantų dalis, ištau-
tusi ne tik dėl mišrių vedybų, 
bet dar daugiau dėl amerikie
tiškos civilizacijos įtakos, glau
džiai laikosi savo parapijos. 
Naujieji ateiviai daugiausia 

grafinius bruožus, ypač jo atsi
davimą žmonėms ir Dievui. 

„Jis niekam neparėjo į kelią, 
niekam nepakenkė, betgi vie
niems jis buvo negeras, kad jis 
yra lietuvis, kitiems negeras, 
kad jis visų pirma rūpinosi Kris
taus Bažnyčia, žmonių sielų iš
ganymu, kad jis mylėjo Dievą už 
viską labiau ir jo valios 
vykdymą už nieką pasaulyje 
nesutiko iškeisti. Šitai visi liu
dijo, kurie jį pažinojo kaip var
ganą piemenėlį, kaip ligos 
palaužtą mokinį ir studentą, 
paskui, kaip suvargusį kunigą, 
profesorių, šventą vyskupą, 
visko atsižadėjusį vienuolį". 

Peržvelgęs trumpai krikščio
nybės plitimą Lietuvoje — kry
žiuočių ir lenkų motyvus, krikš
tijant ir krikščioninant Lietuvą, 
pamokslininkas grįžo prie 
Romos iškilmių birželio 28 d. 
arkivyskupą Jurgį skelbiant 
palaimintuoju. „Jis labiausiai 
savo tėvynei pasitarnavo savo 
šventu gyvenimu, kurį 
pripažino ir visam pasauliui pa
skelbė popiežius Jonas Paulius 
II šių metų birželio 28 d. Romo
je, kai arkivyskupą Jurgį 
paskelbė palaimintuoju. 

„Tokių iškilmių Šv. Tėvas dar 
neturėjo per savo popiežiavimo 
devynerius metus. Jis per krikš
to jubiliejų ir Jurgio palaimin
tuoju paskelbimo iškilmes Lie
tuvą išgarsino ir jos vargus 
visam pasauliui paskelbė. 
Anuomet Vatikanas buvo in
formuotas, kad lietuvių kalba 
nėra skirtinga nuo lenkiškosios, 
kad Lietuva yra Lenkijos dalis, 
kurioje klestėjo pagonybė, o 
dabar popiežius kalbėjo į mus 
lietuviškai. .Osservatore Ro
mano' . Vatikano oficiozas, po
piežiaus lietuviškas kalbas iš- pensininkai didžia dalimi emig-
spausdino, tame pačiame dien- ruoja į Floridą, ten sudarydami 
raštyje išspausdinti keli straips- naujus lietuvybės branduolius, 

Šių metų spalio 24 d. Ameri
kos Katalikų universitete, Wa-
shingtone įvyko mokslininkų 
suvažiavimas, kuris nubalsavo 
įsteigti JAV Katalikų mokslo 
akademiją. Jos steigiamaisiais 
nariais buvo pakviesti atstovai 
iŠ įvairių mokslo šakų: medi
cinos, teisės, inžinerijos, chemi
jos, psichologijos ir t.t. Akademi
jos modeliu buvo panaudotos 
Europos mokslo akademijos pa
sidaryti intelektualinę laborato
riją tautinės sąžinės atgaivini
mui, pakeliant natūralius ir bio-
etinius standartus. Akademijos 
nariai, kurių skaičius bus ribo
tas ne daugiau 50 iš įvairių 
sričių, galės būti tik pakviestie
ji, kurie yra pasižymėję moksli
ninkai ir kurie jaučiasi galį su
derinti aukštą dabartine techno
logiją su etika ir savo religine 
praktika. JAV Katalikų mokslo 
akademijos tikslas yra paremti 
Bažnyčios „magisterium" (mo
kymo autoritetą). Bet jei tiesa to 
reikalautų, ji mėgins duoti žinių 
Bažnyčios autoritetams, nuro-

Prof. dr. Vytautas Bieliauskas 

buvo pradėtas iškilmingomis 
Mišiomis Nekalto Prasidėjimo 
šventovėje, kur visi nariai — 
akademikai dalyvavo dėvėdami 
savo akademines togas. Po pa
maldų dalyvių procesija persi
kėlė į Amerikos Katalikų uni
versiteto patalpas, kur buvo tę
siami posėdžiai. Buvo nuspręs
ta šaukti kitą akademijos suva
žiavimą 1988 m. spalio 15 d., 
kuriame bus savarstomi ir įver
tinami sveikatos pagalbos me
todai J.A. Valstybėse. Šia pro-

• TRUCK & TRA1LER MECHANIC 
Mušt be expenenced in diesei engines. 

maintenanc© and complete tractor repair. 
• TRAILER MECHANIC mušt be ex-

penenced in all types of trailers 
Also need 

• TP'JCK DRIVERS with minimum of 
2 yrs. experience hau'ing stee). MUŠT 
SPEAK ENGLISH. 

SM 2940 b/t 9 am-noon tfally. 

M1SCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

UP,*- 0% — 30% pigiau mokėsit uz 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANKA APOUS 
3208V* W W 95th Stre#t 

Tai. — GA 4-8654 

dydama sritis, kur moksliniai ga kiekvienas narys — akademi-
tyrimai rodo faktus, nesutin
kančius su „magisterium". 

Šios JAV Katalikų mokslo 
akademijos inauguracijoje daly
vavo ir buvo išrinktas nariu — 
akademiku dr. Vytautas Bie
liauskas, Xavier universiteto, 

kas duos pranešimą iš savo sri
ties. 

Prof. dr. Vytautas Bieliauskas 
yra parašęs 3 knygas ir paskel
bęs daugiau kaip 90 straipsnių, 
paremtų savo tyrinėjimais. Jis 
yra žinomas ne tik Amerikos, 

Cincinnati, Ohio, psichologijos bet ir tarptautiniame akademi-
profesorius. Jis buvo vienas iš 
dvylikos narių, pasirašęs aka
demijos įkūrimo aktą. Prezi
dentu buvo išrinktas prof. dr. 
med. Bernard J. Ficarra, Wa-
shingtono chirurgas, kuris taip 
pat turi teisės doktoratą. 

Akademijos suvažiavimas 

kų pasaulyje. 1972-73 metais jis 
buvo prezidentas tarptautinės 
organizacijos „International 
Association for the Study of Me-
dical Psychology and Religion", 
kurios valdybai jis ir dabar pri
klauso. 

J. V. 

LAIŠKAS GORBAČIOVUI 
PER PREZIDENTĄ 

RE AGANĄ 
Lietuviai buvę politiniai kali- Voldemaras Karaliūnas, Henri-

niai išsiuntė laišką Reaganui, kas Klimašauskas, Jonas Kur-
prašydami, kad perduotų raštą zinskas, B. Kvarciejus, 
M. Gorbačiovui susitikimo pro- Vytautas Lazinskas, Boleslovas 

niai apie Lietuvos grožį, jos 
kilnią kultūrą, jos nepaprastai 
gražias dainas, o arkiv. Jurgis 
palaimintasis pristatomas kaip 
mūsų tautos krikščionybės 
gražiausias žiedas. Ar tai nėra 
palaimintojo Jurgio didysis 
pasitarnavimas savajai tautai?" 

Pamaldos buvo iškilmingos ir 
drauge paprastos, kalbiškai iš
balansuotos: jose dominavo lie
tuvių kalba, anglų ir ispanų. 
Keičiantis parapijos etninei 
sudėčiai, daugiakalbiškumas 
yra krikščioniška jungtis 
pamaldose. Dar labiau tai iš-

tiktinai popiežius Jonas Paulius ryškėjo, kalbant „Tėve mūsų" 
II ji paskelbė palaimintuoju, ap
vainikuodamas Romoje Lie
tuvos krikšto iškilmes. 

Kun. V. Rimšelis savo pa
moksle išsamiai apžvelgė palai
mintojo Jurgio Matulaičio bio-

kiekvieno gimtąja kalba. 
Iškilmingas choro giedojimas, 
trimitas ir vargonai derinosi su 
paprastumu, visiems bendrai 
kalbant Viešpaties maldą. 
Kukliai, bet jautriai nu-

ateivių, kaip ir ankstyvesnės 
imigrantų kartos, vaikai ieško 
geresnio gyvenimo kitur. Jų 
vietą užpildo (apie 30%) ispa
niškai kalbantieji. Nors 
lietuviškoji parapijos dalis 
mažėja, tačiau bažnyčioje dar te
beskamba lietuviška malda ir 
giesmė, veikia parapinis choras. 

Pašliję finansiniai reikalai 
tvarkomi gabaus administrato
riaus. Jo dėka atnaujintas 
bažnyčios stogas, iš tolo šviečia 
„bonės", planuojamas altorėlis 
palaimintajam Jurgiui Matulai
čiui, kuris 1926 m. pašventino 
Šv. Antano bažnyčią: galvojama 
triptiko vienoj pusėj palaimin
tojo pastatyti Šiluvos Madoną, 
iš kitos — šv. Kazimierą. Šis 
triptikas būtų išdrožtas iš 
medžio lietuvių liaudies dvasio
je, kaip mūsų mediniai rūpin-

ga Washingtone. Rašte Gorba
čiovui rašoma, kad Politinių 
kalinių, buvusių nacių ir 
sovietų koncentracijos stovyk
lose sąjunga yra labai susirū
pinusi likimu lietuvių politinių 
kalinių, esančių Sovietų 
Sąjungos kalėjimuose, pataisos 
stovyklose, psichiatrinėse ligo
ninėse arba tremtyje: Jonas 
Bagdonas, Brikulis, Arvydas 
Čekanavičius, Viačeslavas Če-
repanovas, Balys Gajauskas, 
Gintautas Iešmantas, Kaktis, 

tojėliai ir kiti šventieji! Taip pat 
planuojamas atnaujinti ar 
visiškai pakeisti prie bažnyčios 
kryžius-koplytėlė skoningesniu 
ir lietuviškesnių. 

Parapijai reikalinga ti
kinčiųjų parama: Dievo namus 
reikia sergėti ir remti. Čia 
skelbiamas jo žodis ir lietuviš
kas žodis, parneštas ir kaip 
relikvija saugotas pirmosios 
imigrantų kartos, bėgusios nuo 
skurdo ir caro valdžios priespau
dos. Jis daug kur nutilo, kaip ir 
daugelio išeivijos bažnyčių var
pai, bet ji reikia tausoti, dainai 
skurdų, išeivijoje apnuogintą ir 
suprastintą, bet vis dėlto 
lietuvišką. To norėjo ir 
palaimintasis Jurgis Matulaitis, 
jo nesigėdijęs, juo skelbės Dievo 
žodį savajai tautai. Nesigėdinki-
me ir mes ir remkime savo pa
rapiją, kad dar ilgus metus 
Viešpaties žodis skambėtų 
lietuviškai. 

A. Markelis 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

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

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

$55-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

VVhotesal* Carpeting 
Šį mėn. specialus kilimų pardavimas. Pirki
te nevažiavę į krautuves! „Stain-resistant" 
mieg. kamb. kilimas ir jo pamušalas įklo-
jamas už 179.00. 10 m. „wear-dated" 
kilimas su „premium" pamušalu [klojamas 
salone ir valg. kamb. u i 325.00. „Special 
deal" laiptams. Naujai (Klojami seni kilimai; 
pataisomos siūles; kilimai ištempiami. 
Pilnai apdraustas patarnavimas. Skambinti 
po 6 vai. vakaro, palikti vardą ir te!, numerį. 
R. Dargia, tol.: 5S9-2349. 

Lizūnas, Petras Lukoševičius, 
Albertas Meškinas, Gintaras 
Muzikevičius, Motiejus Nam-
cevičius, Jonas Pakuckas, 
Viktoras Petkus, Jonas Pro-
tosevičius, Juozas Rugys, Dovi-
das Seveljevas, Leonas Stonkus, 
kun. Alfonsas Svarinskas, kun. 
Sigitas Tamkevičius, Voveris, 
Pranas Zaksauskas, Zeimavi-
čius, Romas Žemaitis. 

Taikos, tarpusavio tautų 
sugyvenimo ir tarptautinių 
žmogaus teisių vardan prašoma 
M. Gorbačiovą, kad jis 
panaudotų savo galią, kad šie ir 
kiti politiniai sąžinės kaliniai 
būtų paleisti ir galėtų laisvi 
grįžti i namus. 

Praėjusį kartą sausio mėnesį 
rašytame laiške, buvo pridėti 42 
kaliniai ir jų žinomi adresai. Tik 
apie 16 iš jų Šiuo metu yra 
laisvi. Šį kartą pakartojama 23 
kaliniai, pridedant tris nau
jus, adresus ir pavardes. Po 
šituo raštu pasirašo sąjungos 
valdyba ir taip pat prof. V. 
Skuodis, kuris dar sausio 
mėnesį buvo kalinamųjų sąraše. 

Šioms pastangoms nuoširdžiai 
talkina Linas Kojelis, specialus 
p/ezidento asistentas, o for
malumams sutrumpinti padeda 
Rita Bareikaitė, taip pat dirban
ti Baltuosiuose rūmuose. 

P. N. 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida . 
Suredagavo 

Juzė Dauzvardtonė 
šiomis dienomis „Draugo", 

spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau-; 
joms žmonoms ar marčioms. į 
Daugelis apdovanojo kita-' 
taučius supažindindami juosi 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $4.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63fd l t . , 

IL 60626 

H miš KOMPIUTERIU? 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

UiCOUC TAX - UiSUMMCM 
6529 S. KEDZtE 

m*t*s s 

GREIT IR SA±lHtNOAI 
PATARNAUJAME PMUOMI 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS RCALTY 
6600 S. PutaskJ 

767-0600 

Asmuo ieško nuosavybės investa
vimui. Sumokės grynais. Nori taros tik 
su savininkais, be agentų tarpi
ninkavimo. Skambinti 434-7477. Jei 
neatsiliepia, palikite pavarde ir 
telefoną. 

RE/MAX 
REALTORS 

OJtffT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 838-8100 
Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 

NAMUS per iią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbaflonta bū* 
Rkno Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

t*^mfri*m 

.><«•£ 
NUO Mftffte KAUK) 

NUO BIRUTĖS KALNO 
Maironis 

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

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4S4S W. 63rd St. 
Cnicago, IL 60620 

* 

Progresas gal ir buvo geras 
kadais, bet dabar jis gerokai per 
ilgai užsitęsė. 

Ogden Nash 

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 
ŽODYNAS 
V. Baravykas 

Apie 30.000 žodžių ir posakių 
Redagavo A. Lauška ir A. Oantattė 

Žodyne duodama palyginti nemaža bendrinės kalbos 
žodžių, šnekamosios kalbos žodžių, kurie dažnai vartojami 
kaip amerikonizmai. Žodynas skirtas pirmiausia besi
mokantiems anglų kalbos vidurinėse ir aukštosiose 
mokyklose ir padeda išversti vidutinio sunkumo angliškus 
tekstus. Kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu in USA $18.90. 
Illinois gyventojai moka $20.28. 
Kaina su persiuntimu į Kanadą ir į užsienį $19.70. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4848 W. 83c* t * . , 
CMeago, «• • © • » 



A.A. KPT. PRANO 
ŽITKAUS MIRTĮ 
PRISIMENANT 

1987 m. spalio 14 d. mirė kpt. 
; P r a n a s Ž i t k u s , k i l i m o 
'. panevėžietis . Baigęs Kaune 
• karo mokyklą, ilgesnį laiką tar-
; navo Panevėžio karo komen-
; datūroje, vėliau buvo perkeltas 
• į Kauną. Panevėžyje susipažino 
" su Geigų šeima, kurių stam-
^biame ūkyje vykdavo lietuvių 
• susibūrimai. Vyresnysis Geigų 
; sūnus buvo artilerijos kari-
'. ninkas, kitas geležinkelių ir 
• t i l tų inžinierius, Vladas kalnų 
: inžinierius, Lietuvoje garsios 
' P a l e m o n o p ly tų gamybos 
įmonės direktorius, duktė Mari
j a G i e d r a i t i e n ė , ž inoma 
pedagogė, Panevėžio mergaičių 

; gimnazijos direktorė. Pranas 
Ž i t kus vedė Geigų šeimos 
jauniausiąją dukrą Janiną. Gre
siant antrai bolševikų okupaci
ja i , su šeima gyveno Vokietijo
je ir atvykęs į JAV įsikūrė 
Chicagoje . P r i k l a u s ė k a r i ų 
„Ramovės" sąjungai ir kitoms 
organizacijoms, kur ias visoke
riopai rėmė. Su žmona Jan ina 
-uoliai l ankė s u s i r i n k i m u s , 
•kultūrinius parengimus, minė
j imus bei šventes ir priklausė 
ta i didžiajai tyliajai grupei, kuri 
visuomeninėje veikloje ieškojo 
perlų. Prenumeravo daug laik
raščių bei žurnalų, mėgo skaity
t i , su art imaisiais diskutuoti 
spaudos straipsnius. Paskuti
niaisiais metais ilgesnį laiką 
kovojęs su sveikatos negalavi
mais, žmonos Janinos labai 
r ū p e s t i n g a i p r i ž i ū r i m a s ir 

A.a. kpt. Pranas Žitkus 

globojamas, vil t ingai leido die
nas. Paskutinį ka r t ą ap l ankęs 
liepos mėnesį , s t ebė j aus jo 
įdėmiu sekimu spaudos, m ū s ų 
kul tūr in io bei v i suomen in io 
gyvenimo raidos. J au t ė s i ge ra i . 
Tęsė ilgą pokalbį. N e t r u k u s il
go amžiaus žvakutės l iepsna 
ėmė blėsti, negalavimai paguldė 
į lovą. bejėgė d a b a r b u v o 
medicina ir žmonos nepapras ta i 
rūpest ingas s laugymas. Dan
gaus skliautuose suskambėjo 
kryžiaus sosto žodžiai: „Kai ap
s iaus mane mirt ies t amsybė , Ir 
kovosiu v ienas aš s u ja — Tavo 
Kryžiuje man švies r amybė Ir 
gyvenimo viltis nauja. (Kun. K. 
Žitkus). 

Spalio 16 dienos vakare arti
miej i , b i č i u l i a i , d r a u g a i , 
pažįs tami gaus i a i susirinko 
atsisveikinti su a.a. kpt . Pranu 
Žitkum, kur iam „švietė ramybė 
ir gyvenimo viltis nauja". Po 
rožančiaus ir Marijos giesmės 
ats isveikinimas buvo pradėtas 
žymaus religinio poeto Kazimie
ro Žitkaus, vienavardžio su am
žinybėn iškeliavusiu kpt . Pranu 
Žitkum, eilėraščio posmu, pras
mingais žodžiais išsakančiu gy
venimo paslapt is : „Te meilė 
pamoko m u s šiandien aukotis, 
Temoko k a n t r i a i i škentė t i 
vargus. Skausmai ir nelaimės — 
tai žemiškos stotys, P o jų mūsų 
l auks amžinasis dangus". 

A.a. P rano Ži tkaus gyvenimo 
k e l i ą g a l i m a i š s a k y t i šv. 
Paul iaus žodžiais: „Iškovojau 
gerą kovą, baigiau bėgimą, 
išsaugojau tikėjimą". Išsaugojo 
jis ta ip pa t meilę i r tikėjimą 
Lietuvai , r ėmė jos laisvinimo 
darbus. Spindėjo aukštait išku 
draugiškumu, vaišingumu, mė
go su ar t imais ia is bendrauti, 
svečiuotis. Kar i ška i džentel
meniškas , manier ingai elegan
t i škas pokalbiuose buvo santū
r u s , pagarbia i išklausydamas 
k i tų nuomones. 

Kar ių „Ramovės" Chicagos 
skyriaus vardu atsisveikino pir
min inkas kpt . Andrius Juške
vičius. Lietuvos nepriklauso
m y b ė s m e t a i s skambėjo 
p r i e s a i k o s žodžiai gimtajai 
žemei, p r ie jų jungėsi kariai, 
aukomis iškovoję t au ta i laisvę, 
prisidėję prie jos kūrimo ir 
klestėjimo. 

Kunigaikšt ienės Birutės ka-
r iv šeimų moterų draugijos var
d u atsisveikino pirmininkė Juzė 
Ivašauskienė . Birutės palikto 
legendarinio lietuviško kraičio 

IŠKELIAVO 
NESUGRĮŽTAMAI 

DRAUGAS, antradienis , 1987 m. gruodžio mėn. 15 d. 

Iš mūsų tarpo dažnai palieka 
šį pasaulį visai netikėtai ir tra
giškai. Vieni automobilio katas
trofose, ki t i lėktuvuose, treti ki
tose nelaimėse. Tokį staigų 
atsiskyrimą pergyvenome Chi-
cagoj lapkričio 17 d., kai suži
nojom, kad dirbdamas mirtinai 
susižeidė Walteris Kalvaitis, 55 
m. Velionis buvo gana veiklus 
keliose vietinėse organizacijose, 
ypač Dariaus ir Girėno poste, 
Columbo Vyčiuose, Lietuvos 

puoselėtojos, nemarios tradicijos 
tęsėjos, organizaciniuose ryšiuo
se su ramovėnais buvo broliai ir 
seserys. Nario išsiskyrimą visos 
skaudžiai išgyvena. 

Artimųjų d raugų ir savo 
šeimos v a r d u a t s i sve ik ino 
Eugenijus Bar tkus . Ilgų metų 
pažintis prasidėjo studijuojant 
Vokietijoje su velionio sūnumi 
a.a. Edvardu. Jautr ia is žodžiais 
išsakė a.a. P r a n o Ž i tkaus 
gyvenimo kelią, šeimų ryšius. 

Poeto kun. Kazimiero Žitkaus 
žodžiais: „Meilės žiedai širdyje 
paliko, skubant šiandien Tau 
at iduot . . ." — buvo ba ig tas 
atsisveikinimas. 

Spalio 17 d. po Mišių kpt. Pr. 
Žitkus buvo palaidotas Šv. Kazi
miero kapinėse. Velionį paly
dėjo per 100 žmonių. Ramovėnai 
grabneš ia i a t l i ko t radic in į 
paskutinį patarnavimą. Velio
nio artimieji an t karsto bėrė 
Lietuvos žemės trupinius, gėlių 
žiedus ir a ša ras su maldomis. 
Himno garsai palydėjo ištikimą 
savo žemės sūnų. 

Vytautas Kasniūnas 

Šaulių s-goj. ilgai pirmininkavo 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijoj Šv. Vardo draugijai, Namų 
sav in inkams ir dar eilei ki tų. 
Neteko šeimos nario jo a r 
timieji, neteko draugijos gero 
p i r m i n i n k o . J i s v i s a d p i r 
mut in is į bažnyčią, rūpindavosi 
susirinkimais, maldomis ir sten
gėsi sugyventi su visais. Nors 
sunkia i lietuviškai kalbėjo, nes 
čia gimęs, bet surasdavo kalbą 
su visais. 

Laidotuvių koplyčia netalpino 
žmonių, ka i laidojimo išvaka
rėse ir laidotuvių dieną buvo 
ats isveikinta . Daugelio gėlių 
apsuptame karste amžinai nuti
lęs mūsų geradaris lyg d a r 
gyvas sako ačiū už jo pager
bimą. Lapkričio 21 d. po gedul
ingu pamaldų kur ias a t l a ikė 
k u n . V. Mikolaitis, i lg iausia 
vora automobilių ir daug iau 
ka ip š imtas velionies ar t imųjų 
nulydėjo į šv. Kazimiero l ietu
vių kapines , kur amžinai pri
glaudė jo kūną. Da r i aus ir 
Girėno, Šaulių vėliavoms plaz
dant , nuaidėjo trys šūvių salvės 
ir paskut inį sudiev min t imis 
susirinkusieji pasakė mirusiam, 
sugiedodami lietuviškai „Mari
ja , Marija". 

Nus l inkus kars tui į amžiną 
poilsio dugną, mes su šeimos 
s k a u s m u širdyje p a s a k ė m 
sudiev. Nukri to ir gėlės į duobę 
ir ašaros veiduose su min t imis , 
k a d anksčiau ar vėl iau ir mes 
susijungsime su velioniu, nes 
m i r t i e s A n g e l a s nė v i e n o 
neapleidžia. 

Bal . B r a z d ž i o n i s 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, FL 

L I E T U V O S 
K A R I U O M E N Ė S . 

M I N Ė J I M A S 
Veikli Romo Kalantos šaulių 

kuopa, kaip kiekvieneriais me
tais, taip ir šiemet suruošė 
Lietuvos kariuomenės įkūrimo 
sukakties minėjimą. Minėjimas 
įvyko lapkričio 19 d. Į gražiai 
papuoštą Liet. klubo salę susi
r inko apie 200 žmonių, nors ir 
l ietus smarkiai lijo. 

Minėj imą pradėjo kuopos 
pirm. V. Gedmintas, priminda
mas, kad 1918 m. lapkričio 23 
d. buvo išleistas įsakymas suor
ganizuoti Lietuvos kariuomenę. 
Įnešus organizacijų vėliavas su
giedota Lietuvos ir Amerikos 
h imnai . Invokaciją paskai tė 
kuopos kapelionas kun. J . Ga-
s iunas ir atsistojimu pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę. 
Pirm. pristatė 4 savanorius-kū-
rėjus maj. L. Virbicką, V. Dau
kantą, Koncę ir kpt. Punkrį, 
k u r i s dėl n e s v e i k a t o s 
nedalyvavo. Juos pagerbiant 
buvo prisegtos gėlės ir palydint 
dviem šaulėm tautiniais rūbais, 
j ie uždegė ž v a k u t e s pr ie 
simboliškai papuoštos scenos 

Paska i t in inkas buvo Amerikos 
aktyvios kariuomenės pulk. Įeit. 
Kęstut is Gedmintas , čia gimęs, 
gražiai l ie tuviškai ka lbąs . Jį 
pristatė J . Gerdvilienė, apibū
d indama jo veiklą l ie tuvių jau
nimo organizacijose ir pasie
kimus Amerikos kariuomenėje. 
Paskai t in inkas pradžioje t rum
pai priminė, kad senovėje Lietu
vos valdovai pada rė klaidų, 
k u r i o s n e i g i a m a i a t s i l i e p ė 
tautos ateičiai. Kalbėjo apie Lie
tuvos ka r iuomenės vaidmenį 
nepriklausomos Lie tuvos vals
tybės a t s ta tyme, kovojant su 
g a u s i a i s p r i e š a i s , L i e t u v o s 
kar iuomenės nepasipr ieš inimą 
sovietų okupacijai, apie partiza
nų veiklą ir Lietuvos išlaisvini
mo galimybes. 

Po 15 min. p e r t r a u k o s buvo 
meninė dalis. Š ia i programos 
daliai vadovauti pirm. pakvietė 
J . Gerdvilienę. P i r m i a u s i a St. 
Vaškys padeklamavo P . Nekro
š i aus , , P a r t i z a n u i " . Dal i la 
Mackialienė Brazdžionio „De 
Profundis", B. Augio „Balsas iš 
kapų" ir „Pamariais , pajūriais". 
Po to sol. O. Armnonienė padai
navo E. Gailevičiaus „Tėvynės 
ilgesys", O. Me t r i k i enės „O, 

k regždu tė" ir J. Strolios „Kur 
bakūžė samanota" . Vyrų viene
t a s , akompanuojant A. Matei
k a i padainavo Žebrausko „Ei , 
p i rmyn" , Strolios „Kur jaunas 
broleli", Paltenavičiaus „Nemu
nas" , Telksnio „Tėvynės rytas", 
autoriaus iš Lietuvos „Gimtinės 
a idas" ir atsi l iepiant į plojimus 
padainavo dar „Arą". 

Šio minėjimo pabaigoje pi rm. 
V . Gedmintas įteikė žymenį P . 
Gudonienei už nuopelnus šaulių 
kuopai. Po to pi rm. padėkojo 
programos atlikėjams, visiems 
atsi lankiusiems ir pakvietė pr ie 
kavos ir sa ldumynų. 

Lapkričio 23 d. Šv. Vardo 
bažnyčioje Gulforte buvo iškil
mingos pamaldos už žuvusius 
Lietuvos kar ius ir partizanus. 

Julia N. 

Ft. Myers, Fla. 
D E M O N S T R U O J A P R I E Š 

G O R B A Č I O V Ą 

Sekmadien į , lapkričio 29 
dieną, mažas būrelis lietuvių iš 
ar t i ir tol i vakarų pietinės Flo
r idos F t . M y e r s sus i r inko 
Krul ikų šeimos namuose. Šita
me neformaliam posėdy daly
vavo vienuolika suaugusių (ir 
du vaikučiai). Šio susirinkimo 

priežastis — sujungti šitos 
mažos kolonijos lietuvius ir nu
tarti ateinančių metų veiklą. 

Grupė jau nuo anksčiau va
dinasi „Li thuanian Freedom 
Forum". PirminfHkauja Vilius 
Bražėnas, iždininkas ir sekre
torė Antanas Patamsis ir Irena 
Lukausk ienė . Vienas iš jų 
paskutinių darbų buvo suruošta 
baisiojo Birželio paroda Fr. 
Myers bibliotekoje' amerikiečių 
visuomenei. Parbda buvo pa
traukl i ir meniškai paruošta. 

P i rmas šių metų uždavinys 
yra organizuoti demonstraciją 
prieš Gorbačiovo atvažiavimą į 
Ameriką šių metų gruodžio pra
džioje. Ši demonstracija bus 
miesto centre vidury dienos prie 

rotušės. I pagalbą kvies ime pa-
baltiečius ir amerikiečius. Infor
macija apie okupuotą Lietuvą ir 
k i t u s kraš tus bus p l a t i nama 
visuomenei. Tuo pačiu Vil ius 
Bražėnas informuos viet inius 
l a ik rašč ius apie Gorbačiovo 
a tvykimą ir jo „gerus n o r u s " 
Amerikon. 

Dar buvo ap tar ta a te inančių 
metų Vasario 16 minėj imo da
t a ir programa. Ba ig ian t posė
džiauti visi turėjo progos pa
bendraut i prie puoduko kavos ir 
pyragaičių. 

Yra visų dalyvaujančių noras, 
kad apylinkėje gyvenan tys lie
tuvia i prisijungtų prie mūsų 
būrel io ir veiklos. 

Kr i s t i na S. K r u l i k i e n ė 

A.tA. 
ADELĖ SVERECKIENĖ 

sulaukusi 83 

• 3*^ 

Gyveno Detroite. 
Mirė 1987 m. gruodžio 11 d., 2:15 vai. p.p. 

m. amžiaus 
Gimė Liverpool, Anglijoje. Amerikoje išgyveno 35 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Ona Genovaite 

Alkevičienė ir žentas Vitalis, anūkai: Marytė Bonkcmski su 
šeima, Rasa Hatfield su šeima. Jonas Alkevičius su šeima ir 
Paulius Alkevičius. Du sūnūs: Juozas Swerecki ir anūkas 
John Swerecki su Šeima; Jonas Svera ir marti Birutė ir 
anūkės: Loreta Yousef su šeima, Laima ir Roma Sveraitės; 
marti Birutė Svereckienė ir anūkas Tadas: 8 proanūkai. New 
Yorke brolis Kliodas Mažeika su šeima. 

Laidotuvės įvyko gruodžio 14 d. Iš Vai S. Bauža koplyčios 
10 vai. ryto buvo atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčia 
Detroite, kurioje įvyko gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų buvo nulydėta į Holy Sepulchre kapines. 

Nuliūdę duktė, sunūs su šeimomis, brol is ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Yolanda Zapareckienė. Tel 
313-554-1275. 

iiPf 

Dalis Richmondo, Va., lietuvių išleidžiant Živilės ir Stasio Rudžių šeima i Luksemburga. 

A.tA. 
Dr. JONUI JURGILUI 

mirus, žmonai STASEI, dukrai JOVITAI su Seimą, 
seseriai MARIJAI su seimą ir artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiikia 

Petras ir Ona Jonikai 

A.tA. 
PRANAS RAČIŪNAS 

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Marąuette Park, Chicago. 
Mirė 1987 m. gruodžio 12 d., 6:15 vai. ryto, sulaukęs 88 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Buraičių kaime. 

Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stefanija Gir-

dauskaitė, sūnus Romualdas, marti Vida, duktė Danutė 
Mikšienė, žentas Augustinas, septyni anūkai: Danguolė 
Clabough su vyru Michael, Raimundas, Edvardas su žmona 
Cathy ir Rita Mikšytė; Edmundas Račiūnas, Vilija Spencer 
su vyru Kurt, ir Gintaras Račiūnas su žmona Terry. Lietuvoje 
brolis Algirdas Kalvaitis su šeima ir velionio sesers vaikai; 
Australijoje velionio brolio vaikai; Washington valstijoje 
dukterėčia Giedrė Girdauskas ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, gruodžio 14 d. nuo 4 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 15 d. Iš koplyčios 
10 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, sūnus, brolis ir anūkai . 

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

A.tA. 
KOSTUI VAREKOJUI 

m i r u s , j o m o t i n a i MILDAI V A R E K O J I E N E I , 
d u k r o m s LORETAI ir RAMONAI su šeimomis, 
r e i š k i a m e gil iausią užuojautą ir k a r t u l iūdime. 

Kazimieras ir Vladas Skripkai 

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

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

T e l e f o n a s - 5 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 

1410 S o . 50 th A v., C i c e r o 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

Nuotr. dr. N. Ghatak 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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DRAUGAS, antradienis, 1987 m. gruodžio mėn. 15 d. 

k „Draugo" atkarpoje šian
dien baigiame Andriau.- No
rimo novele ..Juodoji ranka". 
Bytoj pradėsime spausdinti P. 
Melniko romaną „Dangoraižio" 

X Mokslo ir Pramonės mu-
liejuje kalėdinės lietuviškos 
•glutės šventė buvo gruodžio 3 

j 4-, sekmadienį. Programą atliko 
tietuvos Vyčių tautinių šokių 

i grupė, vadovaujama F. Zapolio. 
Taip pat buvo suvaidintas J. 
Daužvardienės veikaliukas ir 
lokiai, paruošti F. Zapolio, L. 
Ringienės ir Auksės S. Kane. 
Vaidino Ewald ir John Re-
•evich. Susan Whelan, Linas 
Buntinas, Rasa Brooks. Tomas 
Marchertas, Daina Ancevičiūtė 
ir Aurelija Blyskytė. Akordeonu 
grojo Tomas Strolia, smuiku — 
Erikas Mikaitis, šoko Lemonto 
Maironio mokvklos mokiniai. 

X Marąuette Parko Lietu
viu namų savininku susi
rinkimas bus ateinantį penkta
dienį, gruodžio 18 d... 6:30 vai. 
trak. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. 

X Susitaikymo sakramento 
pamaldas praves ir šv. Mišias 
atnašaus kun. Kęstutis Tri
makas penktadieni, gruodžio 18 
d., 7 v.v. Šv. Antano bažnyčioje 
Cicero. Išpažinčių klausys 
keturi kunigai. 

X Gail. sesers Onos Ankie-
nės patyrimas gydant alko
holikus bus perduotas Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje ši 
sekmadienį 2 v. p.p. Kun. Juo
zo Juozevičiaus kilnios mintys, 
maldos už gyvus ir mirusius ir 
palaiminimas. Gydytojo at
sakymai į sveikatos reikalu pa
klausimus. Kraujospūdžio ma
tavimas. Širdies atakos išven
gimui Alvudo dietos išdali
nimas. Iškilmės Marquette 
Parke mūsų bažnyčioje — video 
filmas. Alvudo gėrybėmis pasi-
vaišinimas. Visi laukiami. 

X Marijos ir Antano Ru-
d i i ų pagerbimo vakarienei 
rengti komitetas užsakė Mar-
tiniųue Ballroom salę, kurioje 
telpa 800 svečių. Anksčiau 

įkytoje patalpoje svečiai 
etilps. Rezervacijoms pra-

skambinti Balfo įstaigai 
t»L 776-7582. vakarais I. Kriau-
jfipliūnienei - 460-2123 ir A. 
*" tiui - 598-6193. 

(sk.) 

x Vertinga dovana Kalė-
Tai Romos jubiliejinių 

iškilmių 60 min. vaizdajuostė, 
Vatikano televizijos paruošta. 
Kaina su persiuntimu 37 dol. 
Čekius rašyti ir siųsti: Lith. 
Christianity Jubiliee, 7218 S. 
tsdrfield Chicago, IL 60829, 
t»U 312-434-5719. 

(sk.) 

X Ispanija-Portugalija-Fa-
1988 m. balandžio 23 - ge-

gužes 8 d. Autobusu Atlanto ir 
Viduržemio jūros pakraščiu, pro 

• Rrtnėjų ir kitus kalnynus. 
Kraštai turtingi žavia gamta, 
menu. architektūra, istorija. 
Šventovėm. Vadovas kun. dr. K. 
Trimakas. Rengia Travel Advi-
sers, Inc. 1515 N. Harlem Ave. 
•Suite 110, Oak Park, IL 60302. 
USA. Telef. 312-524-2244. 

(sk.) 
f. 

X Ieškoma raštinės tarnau
toja turinti gerą orientaciją pre
kybos procedūrose, mokanti 
mašinraštį, sugebanti su 
įmonėmis bendrauti. Lietuvių 
ir anglų kalbos būtina. Galimy
bė daug keliauti. Resume siųsti: 
Occupant, P.O. Box 714, Bed-
ford Park, 111. 60499. 

(sk.) 

x Marąuette Parko litua
nistinės mokyklos Kalėdų eglu
tė bus ateinantj šeštadienį, 
gruodžio 19 d.. 3 vai. p.p. 
Kviečiami mokinių tėveliai ir 
artimieji. 

x Sen. B. Dole, kandidatui į 
prezidentus iš respublikonų par
tijos Illinois valstijos delegatų 
tarpo yra Casimir Oksas, antri
nis delegatas — Juozas 
Bacevičius. 

x Dr. Jonas ir Jonė Valai
čiai artėjančių Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1988 Metų proga, svei
kina savo gimines, draugus ir 
pažįstamus, linkėdami geros 
sveikatos ir laimės. Vietoj kalė
dinių kortelių skiria 30 dol. 
auką „Draugui". 

x Salomėja ir Petras Lei-
pai, Chicago, UI., sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų ir Naujų 1988 Me
tų proga, linki visiems geros 
sveikatos ir Aukščiausiojo palai
mos ir vietoj kalėdinių kortelių 
aukoja „Draugui". 

x A. a. Bruno Maciansko 
dviejų metų mirties sukakties 
paminėjimas — Šv. Mišios bus 
atlaikytos Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje. Jėzuitų koplyčioje, 
Chicago. 111.. ir Kennebunkport, 
Mine. 

x Marija Macianskienė iš 
Chicagos už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė 25 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Leokadija ir Stasys Paš-
kauskai. Union Pier, Mich., 
Kalėdų ir Naujųjų 1988 Metų 
proga sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus, linkė
dami geros sveikatos ir šventi
nio džiaugsmo. 

x Adv. K. Savicko, lietuvių 
veteranų ir vyčių veikėjo kalbą 
angliškai Vasario 16-tai dienai 
radijo valandėlių vedėjai gali 
gauti Amerikos Lietuvių Tary
boje, 2606 W. 63 St„ Chicago, 
UI. 60629. 

x „Bridges", Lithu-
anian-American News Journal, 
lapkričio 11 nr., išėjo iš spaudos. 
Šiame numeryje spausdinama 
apie kard. J. Krol peticijos at
gauti Vilniaus katedrai pasi
rašymą. Taip pat yra žinių iš 
Lietuvos istorijos, apie Jean 
Balukaitę, pasižymėjusią biliar
do žaidėją. Žurnalą redaguoja 
Damie Jonaitienė. 

x „Evangelijos šv iesa", 
evangelikų žurnaliukas. Leidžia 
evan. kun. K. Burbulys, reda
guoja P. Enskaitis Hamiltone. 
Kanadoje. 

x Atei t ininkų n a m u o s e 
gruodžio 13 d., po pamaldų, 
per klaidą buvo susikeista 
smėlio spalvos vyriškais lietpal
čiais. Prašome atsikeisti, skam
binant 257-2781. 

(sk.) 

x Lietuvių Fondui užbaigti 
4-tą milijoną vajaus proga auko
jo: $1,000 X, po $500 Algirdas 
ir Regina Ostis, Mindaugas ir 
Aldona Klygiai. $200 Pranas ir 
Stasė Staneliai. po $100 JAV LB 
Cicero apylinkės v-ba, Alfredas 
ir Rūta Juškai, Kasa Lith. Fed. 
Credit Union (St. Petersburge), 
Kazys ir Stasė Urbšaičiai. Lie
tuvių Fondas visiems nuo
širdžiai dėkoja. Prašome aukas 
siųsti - 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk.) 

x 1968 m. balandžio 26 d. 
LAIŠKAI LIETUVIAMS ruo
šia 2 savaičių ekskursiją į Pie
tų Amerika. Bus lankomasi Rio 
de Janeiro, Sao Paulo, Iguassu 
Falls ir Buenos Aires. Kreiptis: 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, IL 60643. Tel. 
312-238-9787. 

(sk.) 

Lietuvos Vyčių 24 kuopos vakarienėje, pagerbiant buvusį pirmininką Joną L. Paukšt) lapkričio 
20 d. Landmark banketu salėje. Iš kairės: Clare O'Dea — kopirm., Olga Eastman, Charles Lalugas, 
kun. Petras Cibulskis, Irena Murdock, Bruce Neberieza — kopirm , Irena Aizinas, Aušra 
Krisčiūnaitė-Padalino — pirmininkė, ses. Regina Janusą, Loretta Simon, Frank Jurgaitis, Jonas 
Levickas ir Kristina Norkus. .T _•_ . .,. 

Nuotr. J. Tamulaicio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
GIEDRĖ ČEPAITYTĖ 

NAMŲ PASKOLŲ 
SPECIALISTĖ 

Giedrė Čepaitytė yra paskir
ta paskolų vedėja pietvaka-

x Dr. Julija Smilgienė iš 
Chicagos, 111., lankėsi „Drauge" 
ir S v. Kalėdų ir Naujųjų 1988 
Metų proga paaukojo „Drau
gui" 100 dol. Nuoširdus ir di
delis ačiū. 

x Sofija P len ienė , Oak 
Lawn, 111., pratęsė „Draugo" 
prenumeratą 1988 metams su 
25 dol. auka ir palinkėjo laimin
gų artėjančių švenčių. S. Pieme
nei, mūsų garbės prenumera-
torei, tariame nuoširdų ačiū už 
auką ir linkėjimus. 

x Veronika Mašiotienė, 
Chicago, 111., Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1988 Metų proga svei
kina mielą „Draugą", gimines, 
artimuosius ir draugus, linkė
dama ramybės, džiaugsmo ir 
skiria auką dienraščio paramai. 

x Stasės Mackonienė, Chi
cago, 111, sveikina su Šv. Kalė
dom ir Naujais 1988 Metais 
visus šaulius ir šaules, draugus 
ir pažįstamus, linkėdama Dievo 
palaimos ir geriausio pa
sisekimo visų gyvenime. Vietoj 
kalėdinių kortelių aukoja 
„Draugui". 

x Felix Mackevičius, Chi
cago, 111., sveikina visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1988 Me
tų proga, linki sveikatos ir 
Aukščiausiojo palaimos, vietoj 
kortelių aukoja „Draugui" 50 
dol. 

x Jonas ir Ona Liorentai, 
Florida, giminėms ir draugams 
linki malonių Kalėdų švenčių ir 
laimingų 1988 Metų. Vietoj 
sveikinimo kortelių skiria 40 
dol. auką „Draugui". 

x A. Bajerčius, Dearborn 
Hts.. Mich., išvykdamas į Mia-
mi Beach, Fla., pakeitė „Drau
go" siuntinėjimo adresą ir pri
dėjo 10 dol. auką. Ačiū. 

x Akt. Vytautas Valukas, 
New Haven, Conn., išvyko il
gesnių atostogų į Bay Harbor 
Islands, Fla., pakeisdamas 
„Draugo" siuntinėjimo adresą, 
pridėjo ir 10 dol. auką. Labai 
ačiū. 

x , ,Amerikos Lietuvių 
Rymo Katal ikų moterų 
sąjungos 46-tos kuopos narės 
linkim .Draugui' daug džiaugs 

mo ir laimės Šv. Kalėdų ir Nau
jųjų 1988 Metų proga ir siun
čiame dovanėle 25 dol.". Pasi
rašė: Betty žibąs, pirmininkė, ir 
Eve A. Lukas, ižd., Chicago, Illi
nois. Nuoširdus ačiū už auką ir 
linkėjimus. 

riniam Chicagos ir jos priemies
čių rajonui, paskelbė G. Mason, 
Allsource Mortgage Bankers 
bendrovės prezidentas. Metus 
jau išdirbusi šioje bendrovėje 
Giedrė Čepaitytė dešimt metų 
dirba taupymo ir paskolų sri
tyje. Baigusi verslo administra
ciją DePaul universitete, Giedrė 
1978 m. pradėjo dirbti Mutual 
Federal Savings & Loan namų 
paskolų skyriuje Po to ji buvo 
paskolų išrašytoja namų 
paskolų firmai Oakbrook, Iii. 

Giedrė Čepaitytė baigė Švč. 
Merg. Marijos Gimimo parapijos 
mokyklą Marąuette Parke ir 
Marijos aukšt. mokyklą. Bai
gusi Chicagos aukštesniąją li
tuanistikos mokyklą, Giedrė 
tęsė lituanistines studijas Peda
goginiame lituanistikos insti
tute, kurį baigė, gaudama 
lietuvių kultūros istorijos baka
lauro laipsnį su teise dėstyti 
kultūros istoriją. Jos diplominis 
darbas buvo apie lietuvių tau
tinius šokius. O šokius ji pamė
go jau nuo mažens. Daugelį 
metų ji šoko su „Grandies" an
sambliu, o baigusi institutą 
dėstė tautinius šokius Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos tau
tinių šokių grupei, Dariaus-Gi
rėno mokykloje. Jaunimo centro 
ansambliui. Keturioms tautinių 
šokių šventėms yra paruošusi 
šokėjus. 

Nuo jaunų dienų G. Čepaitytė 
yra ateitininkė, ėjusi įvairias 

pareigas Chicagos studentų 
ateitininkų draugovės valdy
boje. Ji priklauso Lietuvių Mo
terų klubui, kuriame yra buvusi 
ir šokių mokytoja „Gintaro'" ba
liaus debiutantėms. 

Tiek daug valandų praleidusi 
Jaunimo centre veikiančiuose 
vienetuose, ji buvo ir Jaunimo 
centro laikinojoje taryboje, kol 
susidarė reguliarioji. Šalia šios 
visuomeninės veiklos G. Čepai
tytė žaidžia tenisą su lietuvių 
teniso klubu ir eile metų 
važiuoja slidinėti su lietuvių 
ekskursijomis. 

Savo profesinėje veikloje Gied
rė priklauso LEAD draugijai — 
profesionalų moterų draugijai, 
kurios narystė labai ribota, 
ir Northshore Women 
verslininkių sąjungai. Būdama 

Povilas Kilius, baigiąs kadenciją Lietuviu fondo tarybos 

nekilnojamo turto paskolų spe
cialistė. G. Čepaitytė duoda 
paskaitas bei seminarus nekil
nojamų nuosavybių agentams 
bei įvairioms grupėms, kurios 
kviečia paskaitininkus nekilno
jamo turto investavimo temo
mis. Toms temoms ji ruošiasi 
kalbėti ir lietuviams. 

Jos tėvai yra Kostas ir Valeri
ja Čepaičiai, gyveną Marąuette 
Parke Chicagoje. 

LB BRIGHTON PARKO 
PAVYZDINGA VEIKLA 

LB Brighton Parko apylinkės 
valdyba, užbaigdama kalendo
rinius metus, lapkričio 16 d. ir 
gruodžio 4 d. savo posėdžiuose 
apžvelgė jau atliktus bei esan
čius darbus. Lapkričio 16 d. 
posėdį pradėjo pirm. Salomėja 
Daulienė. Ji paaiškino apie 
gautus iš LB krašto valdybos ži
niaraščius, informaciją apie 
veiklą bei jų prašymus. Buvo 
nutarta rašyti laiškus savo 
senatoriams ir kongresmen&ms, 
kad jie taptų „co-sponseriais" 
Res. 152, liečiančios Pabaltijo 
valstybių tautų apsisprendimo 
teisę, parašyti senatoriams ir 
kongresmenams laiškus Balio 
Gajausko laisvinimo reikalu. 
Pirm. Daulienė sakė jau pasiun
tusi ir prašė visus tai padaryti. 
Taip pat nutarta rinkti parašus 
peticijai Vilniaus katedros 
grąžinimo reikalu. Valdybos na
riai pasiėmė paruoštus popie
riaus lapus parašams rinkti. 

Ižd. A. Vadeišienė pranešė 
apie lapkričio 7 d. įvykusio tra
dicinio vakaro pajamas-išlaidas. 
Banketas davė valdybos iždui 
daugiau kaip 1,000 dol. pelno. 
Paminėtina, jog metų eigoje 
valdyba buvo suruošusi ir 
daugiau renginių savo iždui 
gerinti. Šaulių salę vėl užsakė 
kitų metų lapkričio 5 d. banke
tui. 

Visuot. metinis susirinkimas 
įvyks 1988 m. sausio 10 d. po 
sumos (apie 11 vai.), parapijos 
mokyklos salėje. O Vasario 
16-tos minėjimas ruošiamas va
sario 7 d., taip pat apie 11 vai. 
po sumos parapijos mokyklos sa
lėje. Šiai šventei pagrindiniu 
kalbėtoju nutarta kviesti jauną 
visuomenės darbuotoją dr. Petrą 
V. Kisielių. 

Metinis mūsų apylinkės susi
rinkimas ir Vasario 16-tosios 
minėjimas yra mūsų visų priva
loma pareiga dėl savo lietuviš
kos gyvybės išlaikymo išeivijo
je bei savos apylinkės stiprini
mo. Apylinkės lietuviai gali di
džiuotis savo pareigos atlikimu 
— gausiu dalyvavimu JAV Lie
tuvių Bendruomenės tarybos 
rinkimuose, kurie vėl bus 1988 
m. pavasrį. 

Apylinkės valdyba buvo dele
gavusi Gailę Eidukaitę daly
vauti Bendruomenės suruoštoje 
politinėje konferencijoje, įvyku
sioje spalio 24 d. Washingtone. 
Dabar atvykusi į valdybos 
posėdį ji vaizdžiai papasakojo 
apie tos konferencijos eigą ir 
padėkojo valdybai už suteiktą 
galimybę konferencijoje daly
vauti. Apie minimą konferenci
ją pakankamai skaitėme mūsų 
spaudoje, tad nebekartosiu Gai
lės įspūdingo papasakojimo. 
Tačiau verta paminėti ir pasi
džiaugti mūsų jaunųjų akade
mikų tautiniu jausmu jungian
tis į visuomeninę veiklą. Su pa
sitenkinimu ji minėjo, kad 
jaunosios kartos Linas Kojelis, 
specialus prezidento asistentas, 
buvo koordinatorius. Buvę ten 
ir daugiau akademinio jaunimo. 
Konferencijoje ji susitikusi ir 
Algį Šilą (buvusį brightonpar-
kietį), Washingtono LJ s-gos 
pirmininką. Jis sakęs, kad jie 
planuoja jaunimo suvažiavimą 
Washingtone. Suvažiavime 
svarstysią jaunimo veiklos, OSI 
ir kitus reikalus. 

Valdybos pirm. Daulienė pa
dėkojo už dalyvavimą konfe
rencijoje ir už padarytą prane
šimą. Ji pasiūlė jai būti apy
linkės valdybos nare jaunimo 
reikalams. G. Eidukaitė sutiko, 
sakė prisidėsianti darbu, kai 
studijų laikas leis. 

IŠ ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Liudo Kairio bylos 
reikalams Baltimorės lietuviai 
suaukojo 3808 dolerius. I tą 
sumą įeina 268 dol. pelnas, gau
tas iš Atletų klubo surengto 
koncerto spalio 10 d. Vajaus 
pasisekimas prašoko visas 
viltis. Nebuvo tikėtasi tiek su
rinkti, nes Baltimorės kolonija, 
palyginti, nedidelė. Bet dau
gumas kolonijos narių jautriai 
atsiliepė, supratę reikalo 
svarbą. 

— Poetas Henrikas Nagys 
iš Montrealio atvykęs į Los 
Angeles gruodžio 6 d. Šv. 
Kazimiero parapijoje vyku
siame literatūros vakare 
skaitė savo poeziją. Literatūros 
vakarus kas metai jau trečias 
dešimtmetis ruošia Lietuvių 
Fronto bičiulių Los Angeles 
sambūris, kurio pirmininku 
šiemet yra dr. Zigmas Brinkis. 

— Teis in inkas Jurg i s 
Gliaudys, Los Angeles miesto 
prokuroro padėjėjas, vadovauja 
vienam šios didžiulės įstaigos 
skyriui su daugeliu tarnautojų. 
Jurgis Gliaudys yra Vietnamo 
karo veteranas, tebepriklauso 
kariuomenės rezervui ir šiomis 
dienomis buvo pakeltas į pulki
ninko leitenanto laipsnį. Nau
jasis pulkininkas yra rašytojo 
Jurgio Gliaudos sūnus. 

ANGLIJOJE 

Nottinghame, Angtijoje, bu
vo iškilmingai paminėtas Lie
tuvos krikšto atnaujinimo jubi
liejus. Ta proga Nottinghamo 
katedroje buvo surengtos 
pamaldos, kuriom vadovavo 
vietos vyskupas McGuinness. 
Drauge su vyskupu Mišias už 
Lietuvą aukojo lietuviai 
kunigai V. Kamaitis, J. 
Sakevičius ir S. Matulis, taip 
pat keli anglai kunigai. 
Vyskupas McGuinness 
kalbėdamas Mišių metu ypatin
gu būdu iškėlė katalikiškosios 
lietuvių tautos nenumaldomą 
ištikimybę savajam tikėjimui, 
kurį ištvermingai liudija 
sunkiausiomis sąlygomis, nepa
siduodami svetimųjų ideologi
nei įtakai. Vyskupas prisiminė 
lietuvių tautos globėją šventą 
Kazimierą ir šiais jubiliejiniais 
metais palaimintuoju paskelbtą 
arkivyskupą Jurgį Matulaitį. 
Pamaldų metu lietuviškas reli
gines giesmes giedojo tautiniais 
rūbais pasipuošę Nottinghamo 
„Gintaro" choristai daininin
kai. 

G. Eidukaitė pavasarį baigia 
istorijos ir politinius mokslus ir 
toliau studijuos teisę, ruošdama
si doktoratui. Yra baigusi 
lituanistinę mokyklą įskaitant 
ir Pedagoginį lituanistikos insti
tutą. Kurį laiką mokytojavo li
tuanistinėje mokykloje. 

LB Brighton Parko apylinkės 
valdyba kasmet metų pabaigo
je sutelktą uždarbį (daugiausiai 
iš įvairių renginių) lietuviškai 
veiklai paskirsto taip: švieti
mui, spaudai, radijams, lietuviš
kom institucijom ir kt. Gruodžio 
4 d. valdybos posėdyje aukomis 
paskirstyti pinigai siekia 4,000 
dol. Pagarba valdybai ir kitiems 
prisidėjusiems. 

Paminėtina, jog lapkričio 16* 
posėdyje, įvykusiame pirm. S. 
Daulienės pastogėje, posėdžio 
dalyviai buvo pavaišinti puikia 
vakariene. Apylinkės vaidybo
je yra pirm. S. Daulienė, A. 
Vadeišienė, V. Dijokas, R. 
Darienė, B. Rusteikienė, E. 
Majauskienė, V. Utara, V. 
Račiūnas ir G. Eidukaitė. 

J. Šląjua 

Advokatas Jonas Gibaitit 
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