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

% 

Jubiliejus 
ir neprašyti padėjėjai 

Ruošiantis pagrindinėms 600 
m. Lietuvos Krikšto Jubiliejaus 
iškilmėms, Ordinarai ir Jubilie
jaus iškilmių komisija buvo 
nuolat verčiami konsultuotis 
visais organizaciniais klausi
mais (net ii grynai bažnytiniais 
— kiek sakyti pamokslų ir pan.) 
su atitinkamais valdžios parei-
gūnais, konkrečiai su RRT 
įgaliotinio Petro Anilionio kon
tora, ir gauti išjos leidimus net 
ir mažiausiam krustelėjimui. 
Pa t s įgaliotinis ir j jį panašūs 
nepraleido, kad ir mažiausios 
progos — susitikimų su vysku
pais, kunigais ar tikinčiaisiais 
metu, spaudoje ir televizijoje — 
trimituoti apie valdžios begalinį 
norą ir dideles pastangas padėti 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai 
pasiruošti šiai neeilinei iškil
mei, kad ji praeitų kiek galima 
sklandžiau ir iškilmingiau. 

Trumpai prisiminkime keletą 
valdžios tikintiesiems rodytų 
„pastangų padėti". Pavarty
kime sovietinę spaudą. Šiais Ju
b i l i e j in ia i s me ta i s kaip 
niekuomet spaudoje piktai ir 
sarkastiškai puolama Kaialikų 
Bažnyčia, popiežius, kunigai ir 
tikintieji , nevaržomai tyčio

jamasi iš Švenčiausių tikinčiojo 
žmogaus jausmų. Perverskime 
vien birželio mėnesio periodiką. 
Ji mirgėte mirga ateistiniais 
straipsniais, kaip: 

.,Tiesa" (13 d.) „Vatikanas ir 
paskutinės arkivyskupo Mi
šios": „Tiesa" (4 d.) A. Balsys 
„Mistikos skraistę atskleidus'"; 
„Tiesa" (7 d.) „Keliauninkas iš 
Vatikano"; „Tiesa" (6 d.) Henri
kas Jaškūnas „Negaliu tylėti"; 
„Literatūra ir menas" (13 d.) 
„Vadinant tikraisiais vardais"; 
„Komjaunimo tiesa" 18 d.) 
, ,Švelnusis inkvizi torius"; 
„Komjaunimo tiesa" (19 d.) J. 
Stankaitis „Iš kur šventieji ir 
kam jie" ir t.t. ir t.t. 

Televizija... Prieš Jubiliejų ir 
ji. kiek sugebėdama, stengėsi 
padėti. Laida sekė laidą. \ 
pagalbą „Akiračiui" ir žur
nalistui Stuinai buvo pasitelkta 
visa serija nežinia kelintą kartą 
rodytų kino juostų: „Gylys". 
„Devyni nuopolio r a t a i " , 
„Kunigo naudą velniai gaudo" 
ir t.t. Ir visų jų tikslas vienas ir 
tas pats — juodinti Bažnyčią, 
pašiepti tikinčiuosius arba, kaip 
sako P. Anilionis, padėti jubi 
n e J u i - (Bus daugiau' 

Palestiniečių valstybės 
pradžia? 

J e r u z a l ė . — Palestiniečių 
riaušės išsiplėtė, kai jaunimas 
gatvėse mėtė akmenis į polici
ją ir puolė Izraeliui priklausan
tį banką, kur i s yra arabų 
distrikte. Policijos pranešimu, 
tokių riaušių čia nebuvo jau de
šimt metų. Jau dvylika dienų iš 
eilės vyksta smurtu lydimi pro
testo veiksmai prieš Izraelio 
okupaciją šioje Gazos srityje. 

Jaunimas iš mokyklų iš pat 
ry to pas ip i la į gatves ir 
pagrindinėje prekybos gatvėje 
Salah e—Din degina mašinų 
padangas ir stato barikadas, 
panaudodami baldus iš 
krautuvių, įvairias dėžes ir 
statine**, stulpus ir lazdas. 
Policija su ašarinėmis dujomis 
bando juos išvaikyti, tačiau jie 
vėl persigrupuoja ir tęsia pro
testo demonstracijas. Tai esan
t i rimta padėtis, sako policijos 
inspektorius gen. Davis Kraus. 
Jam atrodo, kad tai organizuo
ja mokyklos. Policija naudoja 
visas priemones demonstran
tams išskaidyti, bet riaušės vis 
kartojasi. Aštuoniolika palesti-

. niečių jau žuvo nuo Izraelio 
policijos šūvių. Norima, kad iki 
Kalėdų švenčių būtų riaušės 
sustabdytos, nes tai labai 
pakenks turizmui, kadangi 
sumažės piligrimų kelionės. 

P ro tes ta i ir k i tur 

Kitos demonstracijos buvo 
Betlėjuje, netoli Gimimo bažny
čios, ir Hebron, Nablus , 
Ramallah ir kituose miestuose 
taip pat prieš Izraelį. Akme
nimis buvo apmėtyti Izraelio 
kareiviai . Keli tūkstančiai 
arabų demonstravo Nazarete; 
žydų restoranai buvo deginami, 
išmušami langai. Armija įvedė 
išimties stovį. Apie 800,000 
arabų turi Izraelio pilietybe, bet 
jiems draudžiama tarnauti ka
riuomenėje. Izraelio bankams 

išmušti langai ir krautuvių 
vi t r inos išmuštos. Kai 
kuriuose bankuose įsiveržę 
sukilėliai sugadino kompiu
terius, sunaikinti dokumentai ir 
čekiai. Jeruzalės miesto valdžiai 
gresia pavojus, miesto mašinos 
deginamos, pareigūnai apmėto 
mi akmenimis. 

Įžeidinėja a rabus 

Palestiniečiai Jeruzalėje labai 
supyko, jog Prekybos ministeris 
Ariel Sharon, kuris 1982 m. 
vadovavo invazijai į Libaną, 
apsigyveno prie Damasko vartų, 
o ta sritis tradiciniai priklauso 
arabų musulmonams senojoje 
miesto dalyje. Jam nepritaria ir 
Jeruzalės miesto meras Teddy 
Kollek. nes tai esąs rimtas 
arabų įžeidimas. Tereikia tik 
degtuko, kad ir toje senamiesčio 
dalyje užsiliepsnotų kovos, sako 
meras Kollek. 

Izraelio radijas pranešė, jog 
Izraelio Vyriausias teismas 
įsakė iš t i r t i palestiniečio 
jaunuolio mirtį, kuris buvo 
kareivio nudurtas. Jis mirė 
ligoninėje, bet mirties priežastis 
nebuvo užrašyta jo mirties 
pažymėjime. Gazos srities 
meras pasakė: „Šios riaušės — 
tai palestiniečių valstybės 
pradžia". 

Kariškiai stato pantomininį tiltą per Dunojaus upe Vakarų Vokietijoje, kai įvyko bendri 
Prancūzijos — Vokietijos kariniai manevrai. 

T 
Europa privalo rūpini 

savo apsigynimu 
is 

Aušros Vartų" drama M 

Paryžius. — Prancūzų spau
da atkreipė dėmesį į lietuvišką 
dramos spektaklį, kuris lapkri
čio 18-29 dienomis vyko Šventos 
Agnietės bažnyčios kriptoje 
Paryžiuje. Drama — Aušros 
Vartai — yra sukurta pagal Ni
jolės Sadūnaitės dienoraštį ir 
yra pastatyta Lietuvos krikšto 
jubiliejaus proga. Pagrindinius 
vaidmenis atlieka lietuviai 
aktoriai Karolina Masiulytė 

Paryžius. Dauguma Vakarų 
Europos vyriausybių yra 
patenkintos , jog sus i t a r t a 
eliminuoti vidutinio nuotolio ir 
trumpesniųjų distancijų 
branduolines raketas, tačiau 
pažymima, kad dvi didžiosios 
galybės nieko drąsaus nepadarė 
savo tarpe, kas sumažintų jų 
kaip didžiųjų iniciatyvą pasau
lyje. Sostinėse vadovaujantieji 
politikai pastebi, jog debatai 
strateginio apsigynimo srityje 
bus diskutuojami visur, o ypač 
Amerikos Senate. 

Kai NATO užsienio reikalų 
ministeriai buvo susirinkę 
Briusselyje aptarti sutartį ir 
išklausyti Valstybės sekreto
riaus G. Shultzo pranešimo, tai 
Britanijos užsienio reikalų mi
nisteris Sir Goeffrey Howe 
išreiškė daugelio nusistatymą, 
sakydamas, jog kuo anksčiau 
sutartis bus ratifikuota, tuo bus 
geriau Vakarų interesams. 

„Krikšto tėvai** 

Po sutar t ies pasirašymo 
galimas santykių pagerėjimas 
su Maskva yra laukiamas 
Vakarų Europos Valstybėse, 
išskyrus Prancūziją. Comiso 
mieste, Sicilijoje, kur yra raketų 

bazė. sutarties pasirašymas bu
vo sutiktas su fejerverkais. Atė
nuose Amerikos ir Sovietų am
basadoriai, kartu su graikais, 
sumušė karo dievaičio Marso 
statulą. Britanijoje ministerė 
pirmininkė Margaret Thatcher 
ir kancleris Helmut Kohl Vokie
tijoje pasisakė esą kaip tos 
sutarties „krikšto tėvais", nes 
jau 1983 m. jie buvę už tai, kad 
įrengiamos raketos turėtų būti 
sunaikintos. 

Vokietijos parlamento deba
tuose kancleris Kohl atakavo 
socialdemokratus už klaidingas 
pranašystes prieš 4 metus, kai 
vyriausybė visa laiką tyliai dir
bo, kad tos raketos būtų 
sunaikintos. Jdomu, jog Gorba
čiovas pagyrė Thatcher už 
pagrindinę role šioje sutartyje, 

Paliulienė ir Jonas Kristupas 
Mončys. Sadūnaitės dienoraštį 
teatrui prancūzų kalba pritaikė 
Karolina Masiulytė ir Ugnė 
Karvelytė. Rašydama apie spek
taklį, prancūzų spauda atkreipė 
dėmesį į dabartinę sunkią 
Lietuvos ir jos Bažnyčios padėtį, 
rašė. kad Sadūnaitės prisimi
nimai atskleidžia jos pačios ir 
kitų lietuvių sąžinės kalinių 
kančias dėl ištikimybės tikė
jimui. 

kai jis buvo sustojęs Londone 
pakeliui į Washingtoną. That
cher po to pasakė, jog Sovietų 
vadas „savo tautai reprezen
tuoja naują erą". 

Be Amerikos 

Paryžiuje užsienio reikalų 
ministeris Jean—Bernard Rai-
mond pasisakė už susitarimą 
„su pasitenkinimu" ir ragino 
kad dabar ginklų sumažinimas 
iš Europos tur i^ūt i nukreiptas 
į kitas pasaulio vietas. Ši sutar
tis reiškia, sakė jis, kad dabar 
Vakarų Europa privalo pati rū
pintis savo apsigynimu be 
Amerikos branduolinių ginklų 
garantijos. Panašiai kalbėjo ir 
Valstybės sekr. Shultzas, kai jis 
lankėsi Copenhagoje. 

Nežiūrint naujos sutarties po
puliarumo, Vakarų Europos 
vadai, Reuterio pranešimu, 
nenori, kad jų apsigynimas 
būtų paliktas atsitiktinumui. 
Olandija pranešė, kad savo 
karines pajėgas, priklausančias 
NATO, sustiprins. O ministerė 
pirm. Thatcher ragina tuojau 
pat pradėti modernizuoti NATO 
atomines pajėgas, įskaitant ir 
branduolinių bombų pakeitimą 
į modernias laivyno raketas. 
„Rusai daro tą patį. Jie mano, 
kad mes taip darysime", kalbėjo 
Thatcher. Numatomi intesyvūs 
NATO valstybių pasitarimai. 

Arias kritikuoja 
Nikaragvos režimą 

Taikos raktas VVashingtone, 
Maskvoje ir Havanoje 

TRUMPAI 
iŠ VISUR 

— Cairo žinių agentūra pra
neša, kad Egipto prezidentas 
Hosny Mubarak kito mėnesio 
gale vizituos Ameriką ir ves 
pasitarimus su prez. Reaganu. 
Jo atvykimas buvo paruoštas 
daug anksčiau, bet dėl Ameri
kos ginklų pardavimo Iranui 
buvo atšauktas. Po Izraelio, 
Egiptas yra daugiausiai gaunąs 
paramos iš Amerikos militari 
nėję ir ekonominėje srityje. 

— Maskvoje Vidaus reikalų 
ministeris Alexander Vlasov 
praneša, jog per šių metų 11 
mėnesių 7,007 sovietų piliečiai 
emigravo iš Sovietų Sąjungos ir 
732 asmenims nebuvo išduotos 
vizos dėl tų asmenų tarnybos, 
kurie buvo surišti su valstybi
niam saugumui svarbiais dar
bais. Gorbačiovas prieš savaitę 
sakė, kad tik 220 asmenų ne
buvo duotas leidimas išvykti. 

— Sovietų Sąjunga praėjusį 
sekmadienį išsprogdino bran
duolinį mechanizmą, nežiūrint 
pasirašytos branduolinės sutar
ties praėjusią savaitę. 

— Izrael io kareiviai vėl 
nušovė 4 palestiniečius okupuo
toje Gazos srityje, kai įvyko 

' susirėmimai tarp demonstruo
jančių arabų ir Izraelio karių. 

— Maniloje naujasis Japo
nijos ministeris pirmininkas, at
vykęs į Pietų Azijos vadų konfe
renciją, pažadėjo to regiono eko
nominiams reikalams skirti 2 
bil. dol., kas jiems nesudarys 
didelių sunkumų. 

— Washingtone Gynybos de
partamentas patvirtino leidimą 
perduoti pirmuosius F-5 kovos 
moderniausius greitesnius už 
garsą lėktuvus Hondūro valsty
bei. 

— Rio de J a n e i r e prane
šama, jog Brazilijos lėktuvas 
Hercules su 29 žmonėmis 
nukritęs jūroje, nebuvo iki šiol 
surastas . Rasta tik mažos 
liekanos jo griaučių. 

— Washingtone prezidentas 
Reaganas pasirašė pratęsimą 
penkeriem metam nepriklau
somo prokuroro įstatymo, pagal 
kurį galima nepriklausomai 
nuo kitų teismo įstaigų tyrinėti 
specialias bylas, pvz.. kaip kad 
dabar teisininkas Walsh tebe
veda Irano - Contras ginklų 
pardavimo bylą. 

New Yorkas . — Costa Ricos 
prezidentas Oscar Arias čia 
pasakė, jog yra giliai sukrėstas 
Nikaragvos planu didinti savo 
kariuomenę, pareikšdamas, kad 
tai yra sulaužymas to susitari
mo, kurį prezidentas Daniel 
Ortega ir ki t i t rys Centro 
Amerikos valstybių prezidentai 
pasirašė praėjusią vasarą. 

„Tai iš tikrųjų Gvatemalos 
sutarties sulaužymas", pasa
kė prez. Arias. Jis sustojo New 
Yorke, grįždamas iš kelionės 
Skandinavijos kraštuose, ka i 
priėmė jam paskirtą Nobelio 
taikos premiją kaip tik už tai , 
kad suvedė Centro Amerikos 
prezidentus pasirašyti paktą. 
Nors paktas nieko nesako, 
kokio dydžio kariuomenę gali 
tu rė t i k iekvienas k r a š t a s , 
tačiau, prez. Arias sako, tai 
išeina iš susitarimo dvasios 
ribų ir visai nesiderina su 
tuo, kaip aš kalbėjausi su 
Ortega, Jose Azcona Hoyo iš 
Hondūro , Jose Napoleon 
Duarte iš EI Salvadoro ir 
Vinicio Cerzo iš Gvatemalos. 

„Mūsų t iks las b u v o 
sumažint i a rmi j a s " 

„Kai mes susitikome Gva
temaloje rugpjūčio 7, mūsų min 
tyse ir mūsų širdyse buvo tiks
las apriboti ir sumažinti ka
riuomenes ir niekada, nežiūrint 
koks pagrindas bebūtų, jų 
nedidinti", sakė spaudai New 
Yorke prez. Arias. 

Sandinistų prez. Ortega Nika
ragvoje pasakė, jog, jei Nika
ragva ir sunormalintų savo ry
šius su Amerika, ji vis t iek tu
rėtų laikyti nuo 60,000 iki 
80,000 karių ir savo rezerve 
600,000 ar ir daugiau. Ortega 
norėjo įtikinti kitus, kad tokia 
didelė kariuomenė 3,5 mil. 
tautai esanti reikalinga apsi
gynimui. 

Sovietams (telkė 
peticiją 

Washingtonas . — Du kong-
resmenų asistentai gruodžio 10 
d. nuvyko į sovietų ambasadą 
Washingtone su 5,416 parašų 
tur inčia peticija, kurioje 
prašoma, kad kun. Alfonsas 
Svarinskas ir kun. Sigitas 
Tamkevičius būtų paleisti iš 
lagerio, praneša Lietuvių Infor
macijos Centras. 

Apsaugos sumetimais, kon-
gresmeno John Miller asis
tentas Sam Kaplan ir kon-
gresmeno Edward Feighan 
štabo na rė Ann Satchwill 
nebuvo priimti sovietų am
basadoj, o nukreipti į netoli 
esantį Madison viešbutį, kur 
dalis sovietų delegacijos buvo 
apsistojusi. Peticijos buvo tenai 
paliktos, kartu su Gorbačiovui 
adresuotu Miller bei Feighan 
lydraščiu, kuriame prašoma, -
kad generalinis sekretorius Daugiausia parašų surinkta Ca-
peržiūrėtų ne tik kunigų bylas, lifornijos bei Illinois valstijose. 
bet ir valdžios nusistatymą Kongresmenai Miller ir 
prieš religiją Lietuvoje. Feighan yra Lietuvos katalikų 

š į peticijos vajų užvedė religinės laisvės grupės Atstovų 
Studentų Ateitininkų Sąjunga, rūmuose pirmininkai. 

Costa Ricos prezidentas Oscar Aria? 
pasikalbėjimo metu New Yorke. 

Prez. Arias betgi pasakė, jog 
Nikaragva galės sakyti , jei 
Kongresas paskirs pinigų Cont
ras kariams, kad jiems suteikia 
progą visokiems išsisukinėji
mams nevykdyti pasirašyto 
pakto. 

Nobelio laureatas su žurnalis
tais kalbėjosi apie dvi valandas. 
Jį aplankė Valstybės sekreto
riaus asistentas Elliot Abrams, 
o po to jis dar pasakė kalbą 
Užsienio r e i k a l ų t a rybos 
posėdyje ir tarėsi su Jungtinių 

Tautų generaliniu sekretorium 
Perez Cuellar. 

Sovietų r ankos — ilgos 

Costa Ricos prezidentas New 
Yorke palietė ir kitus klausi
mus. Gorbačiovas pasakė prez. 
Reaganui sulaikysiąs karinę 
paramą Nikaragvai, jei bus 
sulaikyta parama Contras, ir tai 
būtų didelis šingsnis į taiką, 
bet t i ! . t ada , jei Sovietų 
Sąjunga neberemtų sukilėlių EI 
Salvadore ir Gvatemaloje. 
„Nikaragva nėra vienintelė pro
blema", sakė prez. Arias. 

Elliot Abrams jam įteikė 
juostą ir raš tu Nikaragvos 
pabėgėlio majoro Mirandos pra
nešimą. Jis jo nespėjęs perskai
tyti, tačiau, jei sandinistai iš 
tikrųjų puls Costa Ricą. jo vy
riausybė neatsteigs atgal ka
r iuomenės, bet ginsis per 
t a r p t a u t i n i u s įstatymus ir 
Amerikos institucijas. 

Kalbėsis su Gorbačiovu 
ir C as t ro 

Arias pareiškė nepasiten
kinimą, kad Reagano — Gorba
čiovo pasitarimų metu Centro 
Amerikos taikos reikalai buvo 
paliesti tik prabėgomis. Kaip 
Nobelio premijos laureatas, jis 
esąs pasiruošęs kalbėtis su Gor
bačiovu ir Castro. jei tik tuo 
galės padėti taikai. Nežiūrint 
iširusiu pasitarimų tarp EI 
Salvadoro vyriausybės ir 
sukilėlių, tarp Gvatemalos ir jų 
komunis t in ių partizanų ir 
sandinistų — Contras karo 
paliaubų pasitarimų iširimo, jis 
pasakė tikįs, kad tame regione 
bus pasiekta taika. Bet paste
bėjo, kad daug priklauso nuo 
Washingtono, Maskvos i r 
Havanos. 

Žiauri padė t i s Nikaragvoje 

Tuo pačiu metu jis, kaip to 
plano autorius, esąs labai 
nusiminęs, jog prez. Ortega 
pagrasino opozicijos partijas 
uždaryti ir niekam neperduoti 
savo valdžios, o apie rinkimus 
nėra ko ir galvoti. „Aš žinau, jog 
komanderiui , kuris atėjo į 
valdžią per jėgą, nėra lengva 
pasidaryti opozicijos vadu", 
sakė Arias. ..Jie nori padidinti 
kariuomenę, bet jiems reika
linga ūkio padargų, traktorių, 
ligoninių, mokyklų, kelių". 

„Man atrodo labai ironiška, 
jei jis kalba apie armijos pa
didinimą, kada jo krašte yra 
penkių, šešių ir septynių 
dolerių atlyginimas mėnesiui", 
kalbėjo žurnalistams prez. 
Arias, „ir kada 40^ galinčių 
dirbti neturi darbo, ir kai ten 
nėra maisto ir vaikai turi eiti į 
mokyklą alkani". Tokia dabar 
padėtis Nikaragvoje. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 22 d.: Floras. Ritn-
bertas. Demetrija. Gedvidas, 
Dobile. 

Gruodžio 23 d.: Viktorija, Jo
nas Kentietis, Velbutas. Žibutė. 

ORAS 

Saulė teka 7:14. leidžiasi 4:23. 
Temperatūra diena 34 1., 

naktį 28 1. 



DRAUGAS, antradienis, 1987 m. gruodžio mėn. 22 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI K SVEIKII. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATA, KIS S* California Ave.. Chfcac*. IU. 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ŠIRDIES ATAKOS 
REIKALAI (12) 

Faktas yra, kad sėleninis 
mais tas gali sumažinti 
kraujuje cholesterolio per
viršį, o toks sumažinimas 
atitolina širdies ataką. 

Anthony Fazio, Pharm D 
Monroe, Louisiana 

Visi šviesūs šio krašto gydyto
jai tvirtina, kad amerikiečių 
maistas yra negausus sėlenomis 
(fiber) — kai kas jas neteisingai 
vadina pluoštais ar skaidulo
mis, kalbant apie maiste jas 
esančias. Pluoštas yra augalo 
dalis tinkanti audiniams austi. 
Sėlenos daugiskaitoje vartoja
mas žodis reiškia grūdų kiautų, 
lukštų miltus, gaunamus piklia-
vojant. Sėlenų turi daug kiek
viena daržovė ir kiekvienas vai
sius, ypač juos valgant su oda: 
patogumo dėliai čia jos taip 
vadinamos, nors tikrumoje sė
lena yra grūdo lukštas. 

Kada ra i čia daugiausia 
žmonių minta kvietine duona, 
reikia mūsiškiams priminti, 
kad jie nevalgytų kvietinių, kad 
ir stambiai maltų miltų duonos 
ar tokių javainių (cereais — 
whole-wheat fiber), nes kviečių 
gaminiai nesumažina choleste
rolio perviršiaus kraujuje. 
Daugeliui ši tiesa bus naujiena, 
bet tai yra mediciniškas faktas. 

Čia atsimintina viena išimtis: 
t ik vienos kviečių rūšies 
sėlenos, būtent vasarinių kvie-
čiukų 'Hybrid spring wheat 
bran) sėlenos sumažina choles
terolio perviršį kraujuje. 

Taigi vasarinių kviečiukų 
ragaišį ir stambiai maltų rugi
nių miltų duoną (labiausiai 
mėgstama Racine Bakery, 
Bruno ar Ankaus) valgydami 
gerinkime savo širdžių svei
katą. 

Todėl nė vienas mūsiškis 
tegul neperka iš krautuvių 
kvietinių javainių (whole-wheat 
bran ar fiber), tegul nevalgo 
kvietinės duonos, jei tie dalykai 
nebus pagaminti iš ypatingos 
kviečių rūšies — vasarinių kvie
čiukų. Valgyti reikia dar ir 
avižų dribsnius bei miežinį 
ragaišį. 

KRAUJĄ LIESINI -
ŠIRDIES ATAKA 

ATITOLINI 

Per riebus kraujas choles
teroliu labai ryškiai artina 
širdies kraujagyslių ligą (cor-
onary artery disease). Atsimin
kime visi, ypač atkaklūs ožiai ir 
tokios ožkos, nepildančios gydy
tojo nurodymų, kad sumažėji
mas vienu procentu kraujuje 
cholesterolio kiekio, sumažina 
dviem procentais širdies krauja
gyslių priskretimo pavojų. O tas 
kraujagyslių priskretimas kaip 
tik ir sukelia širdies ataką. 
Pastaroji ir pribaigė Chicagos 
burmistrą vos 65 m. sulaukusį. 

SVARBIAUSIAI DVEJOPAI 
REIKIA LIESINTI 

KRAUJAS 

Norint širdies atakos išvengti, 
reikia perviršį dvejopų kraujuje 
esamų riebalų kiekį mažinti iki 
normos: ne tik cholesterolio, 
bet ir trigliceridų. Mat, tik 
dabar skandinavų a t l ik t i 
mediciniški tyrimai nustatė, 
kad, esant normaliam kiekiui 
cholesterolio (180 ar dar geriau 
150 mg^) vien trigliceridų (tri-
glycerides) perviršis (virš 160 
mgV'i — nepriklausomai nuo 
kitų riebalų didina priskretimą 

širdies arterijų. O tas toks jų 
priskretimas a r t ina širdies 
ataką. Čia ir prieiname visiem? 
a ts imint ina faktą: re ik ia 
mažinti kraujuje perviršį ne tik 
cholesterolio, bet ir trigliceridų. 

Dar to negana: reikia ir trečią 
riebalų rūšį kraujuje tvarkyti. 
Būtinai privalome sunormuoti 
blogojo — labai nesveiko — šir
dies arterijas priskretinanačio 
cholesterolio rūšį. Tai LDL (low 
density l ipoprotein). J i s 
priskretina širdies arterijas. Jo 
neturi būti daugiau kaip 185 
mg%. 

Dar ir to negana: reikia didin
ti gerojo cholesterolio (HDL — 
high density lipoprotein* kiekį. 
Jo neturi būti mažiau kaip 42 
mg9c. Jis atskretina širdies ar
terijas. 

Gali pasitaikyti, kad visos 
kitos riebalų rūšys kraujuje bus 
normos ribose, bet tik gerojo 
cholesterolio bus per mažai. 
Tokiam bus didelė galimybė 
susilaukti širdies atakos. Dabar 
bus visiems aišku, kad reikia 
nuodugniai išsitirti kraujas 
kiekvienam mūsiškiui. Tai bus 
pirmas žingsnis į išvengimą šir
dies atakos. 

IDEALUS K R A U J O 
RIEBUMAS 

Žinodami, kad lietuviai yra 
visko pergyvenę, jiems galima 
patarti suliesinti pasninkiškū 
maistu savo kraujo cholesterolį 
iki 150 mg# . Tada mūsų 
rūpestis dėl kraujo riebumo bus 
prašalintas, ir mes galėsime 
tikėtis geresnės savo kūno. ypač 
širdies ir smegenų sveikatos. 
Taip gera pensininkui sveikata 
yra yapč svarbi, nes. daugeliui 
gerų dalykų pensininką aplei
dus, pasigėrėjimas gera svei
kata yra nepaprastai vertingas 
dalykas. 

SĖLENOS MAŽINA NE TIK 
CHOLESTEROLĮ, BET IR 

TRIGLICERIDUS 

Iki šiol patartas pasninkiškas 
maistas mažina tik cholestero
lio perviršį. O kas sumažins ly
giai pavojingą trigliceridų gau
sa? Čia p r i e iname sėlenų 
naudą. Jomis gausus maistas 
mažina ir trigliceridų perviršį. 

Iki šiol šio krašto širdies ligų 
gydytojų draugijos (American 
Heart Association, trumpiau 
AHA) patariama liesa gyvuli
niais riebalais ir cholesteroliu 
dieta ryškiai mažina choleste
rolio perviršį. Ji per ilgesnį 
laiką suliesina kraujuje choles
terolio kiekį nuo 5 iki 7 
procentų, visai nesumažindama 
kraujuje trigliceridų kiekio. O 
jų perviršis, kaip jau minėta, 
lygiai taip kenkia širdies arte
rijoms kaip ir cholesterolio gau
sa. 

Todėl yra reikalas mažinti ir 

Sveiku be cholesterolio ir be gyvulinių riebalų maistu vaišinasi Alvudo 
pažmonyje, Lietuvio sodyboje Jane Underytė Bartkienė ir Petras Ankua. 

Nuotr. M. Nagio 

trigliceridus. Dabar ta pati 
minėtos draugijos patariama 
dieta su gausiu sėlenų priedu 
žymiai sėkmingiau mažina ne 
tik cholesterolio, bet ir trigli
ceridų gausą kraujuje. 

Psirodo, kad sėlenos mažin-
damos nenaudingą cholesterolio 
rūšį (kuri priskretina širdies 
arterijas ir vadinama low-den-
sity lipoprotein, trumpiau LDL) 
sumažina ir bendrą choleste
rolio kiekį kraujuje iki 32 
procentų. Taip pat sėlenomis 
(fiber) gausus mais tas per 
ilgesnį laiką sumažina trigli
ceridų kiekį kraujo serume nuo 
21 iki 24 procentų. 

Net v<Igant tipiškai riebų 
amerikietišką valgį (high fat 
diet) ir imant vandenyje tirps
tančias sėlenas (vvater-soluble 
fiber). kaip avižų dribsnius, 
miežius, ankštinius javus ir 
pupeles, net per trumpą laiką 
sumažėja penktadaliu (20%) 
abeji kraujuje riebalai: choleste
rolis ir trigliceridai. 

KOKS YRA P E R GAUSUS 
CHOLESTEROLIO KIEKIS 

K R A U J U J E ? 

Šis skyrius lietuviams pataria 
siekti savo kraujuje idealaus 
sumažinimo cholesterolio kiekio 
iki 150 mg^f. Šio krašto įvairios 
ištaigos paduoda kiek skirtingą 
kaip normalų kraujuje choleste
rolio kiekį. Šio krašto sveikatos 
institutų (The National Insti-
tutes or Health, trumpai NIH) 
globojamos konferencijos (Con-
sensus Development Conferen-
ces) nurodo, kad pusamžio su
l aukus i am žmogui kraujo 
serume cholesterolio kiekis 
didesnis negu 220 mg% yra per 
gausus. O trigliceridų ant tuš
čios tirto kraujo perviršis yra 
250 mgfi. Minėtos įstaigos pata
ria, kad sulaukę 30 metų ar 
vyresni amerikiečiai turėtų 
siekt i cholesterolio kiekio savo 
kraujuje mažesnio už 200 mg9c. 
Tokio savo kraujuje cholestero
lio sumažinimo dar nėra pasiekę 
nė pusė amerikiečių (mažiau 
50%). Nepamirškime, kad lietu
viškame kraujuje cholesterolio 
neturi būti daugiau negu 150 
mg%. Tada mes gerokai pasenę 
būsime pajėgūs atlikti naudin
gus darbus. 

ĮVAIRIOS SĖLENŲ RŪŠYS 

Lietuviai sėlenomis vadina 
javų grūdų lukštus. Čia ir vaisių 
— daržovių stambmenas irgi 
sėlenomis vadinsime patogaus 
išsireiškimo dėlei. 

Mityboje naudojamas sėlenas 
'fiber* sudaro augalinio maisto 
ląstelių nesuvirškinamų siene
lių sudėtinės dalys. Tos sėlenos 

esti dviejų rūšių: 1. vandenyje 
tirpstančios ir 2 . vandenyje 
netirpstančios. 

Tirpstančias vandenyje sėle
nas sudaro celiulozė (cellulose), 
ligninas (lignin) ir daugelis pu
siau celuliozių (hemicelluloses). 
Tokių sėlenų daugiausia y ra 
daržovėse, kviečiuose, rugiuose, 
ir daugumoje kitokių grūdų bei 
jų gaminių. 

Tirpstančias vandenyje sėle
nas sudaro pektinas (pectin), 
gumos (gums), kai kurios pusiau 
celuliozės ir gumbuose sandė
liuoti polisacharidai (storage 
polysaccharides). Tokių sėlenų 
daugiaus ia yra vaisiuose, 
avižose, miežiuose ir ankšti
niuose javuose. Avižų sėlenos ir 
sausos pupos ypač daug tu r i 
tripstančių vandenyje sėlenų. 

VANDENYJE 
TIRPSTANČIŲ IR 

NETIRPSTANČIŲ SĖLENŲ 
VEIKLA 

Žmogaus kūne abiejų rūšių 
sėlenos: tirpstančios ir ne
tirpstančios vandenyje veikia 
kiek skirtingai. 

1. Netirpstančios vandenyje 
sėlenos kūne veikia ketveriopai: 
a) Sutrumpina iarnų turinio ke

liavimo laiką, b) Padidina 
atmatų tūrį, c) Sulėtina cukraus 
(glukozės) susigėrimą į kraują, 
d) Sulėtina krakmolo virtimą į 
cukrų (hidrolizę). 

2. Tirpstančios vandenyje sė
lenos kūne veikia irgi ket
veriopai: a) Pagreitina žarnų 
turinio judėjimą , b) Sulėtina 
skrandžio išsituštinimą, c) Šulė 
tina cukraus (glukozės) susigė
rimą iš žarnų į kraują, d) 
Sumažina kraujuje cholesterolio 
kiekį. 

Na, ir štai kokiu būdu tos 
tirpstančios vandenyje sėlenos 
(gaunamos iš vaisių, daržovių, 
javų grūdų, pupų, žirnių...) 
mažina kraujuje (k serume) 
riebalų (ypač cholesterolio ir 
trigliceridų) kiekį. 

Vandenyje tirpstančios sėle
nos prisijungia žarnose esančias 
riebalines rūgštis (bile acids) ir 
tuo būdu sumažina tų rūgščių 
atgal susigėrimą iš žarnų į 
kraują (reabsorbtion). Tada 
kepenys, mažiau gaudamos tul
žies rūgščių, mažiau pagamina 
cholesterolio. O kaip žinome, tik 
kepenys jį ir gamina. 

D a r viena tirpstančių 
vandenyje (gaunamų iš javų, 
vaisių, daržovių) sėlenų nauda 
yra ši. Tokios sėlenos storoje 
žarnoje beveik visiškai sufer-
mentuojamos — paverčiamos į 
tam tikras riebalines rūgštis 
(short chain fatty acids). Pas
tarosios t rukdo kepenims 
gaminti cholesterolį ir skatina 
prašalinimą kenksmingojo 
cholesterolio (low-densitv 
lipoprotein — LDL) pro inkstus 
lauk iš kraujo. 

Tai tokią didelę naudą žmogus 
apturi valgydamas vaisius, 
daržoves, javus, pupas ir žirnius. 

Išvada. Kol dar laikas kiek
vienas mūsiškis turėtų būti ne-
paikas: mai t int is t ikrai 
lietuviškai, visai nekreipdamas 
dėmesio į čionykščių nesveiką 
maitinimąsi. Daugiau apie tai 
kitą kartą. 

Pas iska i ty t i Postgraduate 
Medicine, September 15, 1987. 

VENECUELOS LIETUVIAI 
TĘSIA KRIKŠČIONYBĖS 

MINĖJIMĄ 
i 

JULIUS VAISIŪNAS 

Alvudo pažmonyje, Lietuvio sodyboje klausosi sveikatos patarimų Gražvyda 
Giedraityte (kr.), Viktoras Galeckas ir Stasė Kazliene. 

Nuotr. M . Naglo 

Lapkričio 29 d., sekmadienį, 
Casimiro mieste apie 100 
kilometrų nuo Caracas Vene
cuelos lietuviai tęsė Lietuvos 
krikščionybės 600 metų 
minėjimą. Šv. Mišias laikė 
Caracas vysk. Miguel Delgado 
Avila. Koncelebravo San 
Casimiro bažnyčios klebonas. 
Vyskupas pasakė turiningą pa
mokslą. Paminėjo, kad „Nepri
klausomoje Lietuvoje šv. 
Kazimieras buvo labai ger
biamas, o dabar komunistai — 
ate is ta i tikinčiuosius per
sekioja". Šis Lietuvos šventasis 
yra brangus ir venecueliečiams. 
todėl ragino visus šauktis jo glo
bos. Pasmerkdamas Lietuvą 
okupavusią Sov. Sąjungą, jis 
statistika parodė, kaip džiugi
nan t i buvo Bažnyčia ir 
tikinčiųjų padėtis laisvėje ir 
kaip dabar bolševikinis rešimas 
religinį gyvenimą represijomis, 
persekiojimu ir kalėjimais 
nualino. 

Algimantas Dugnas labai 
gražiai pravedė liturginę dalį. 
Caracas San Juan Bosco choras 
giedojo venecuelietiškas ir 
lietuviškas giesmes. Krikščio
nybės minėjimo proga iš La 
Vega, Caracas, parapijos 
bažnyčios buvo perkeltos šv. 
Kazimiero relikvijos į San Casi
miro bažnyčią. La Vega šv. 
Kazimiero relikvyos buvo laiko
mos iš lauko bažnyčios sienoje 
specialioje pritaikytoje šv. 
Kazimiero skulptūroje. A.a. 
kun. Antanas Perkumas relik
vijas gavo iš Romos su autentiš
ku dokumentu. 

Po pamaldų buvo dalinamos 
ispaniškai dr V. Dambravos pa

rašytos knygos apie Petrą 
Perkumą „Širdies giesmė 
Pe t r i uku i " ir ispaniškoji 
redakcija mons. Prano Gaidos 
knygos apie arkiv. Teofilių 
Matulionį — „EI Hombre de 
Dios" (Dievo Žmogus). Choras 
padainavo apie dešimt gruodžio 
mėnesį venecuel iečių mėgs
tamų dainų. 

X San Casimiro buvo atvažia
vusių tautiečių iš Caracas ir 
Maracay. Malonu buvo matyti 
mūsų tarpe VLB krašto val
dybos pirmininką Henriką Ga-
vorską. Po to buvo vaišės. Lie
tuviai labai dėkoja mūsų nenu
ilstamam bendruomenininkui 
dr. Vytautui Dambravai už 
suorganizuotą malonią ir puikią 
išvyką. Jei ne jis, Caracas 
lietuviai miegotų, kaip miega 
provincijos tautiečiai. 

Venecuelos lietuvių krašto 
valdyba per savo laikraštį Tėvy
nėn, turėtų miegančius sugė
dinti, nes dar per ankst i 
miegoti, Juk beveik visi, trauk
damiesi iš Lietuvos, pasiža-
dėjom šaukti ir rėkti pasauliui 
apie rusų komunistų mūsų 
tėvynėje vykdytus tėvų ir drau
gų žudymus bei trėmimus į Sibi
rą. Provincijoje dar yra pajėgių 
Bei plunksną valdančių 
asmenų. Dar galėtų veikti buvę 
krašto valdybos pirmininkai bei 
jos nariai ir taip pat patriotai. 

Dr. Vytauto A. Dambravos 
rūpesčiu, Venecuelos kardinolas 
Jose Ali Lebrun 1987 m. 
gruodžio 6 d., sekmadienį, 
paskelbė visose kraš to 
bažnyčiose Maldos dieną už 
komunistų pavergtą Lietuvą. 
Per visas Mišias buvo skaitomos 
specialios maldos. 
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OR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2039 W. 71«t Street 
Priima trečiadieniais. 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-55(6 

0R. ZINUTE 7APARACKAS 
DU. PAUL KNEPPER 

A k l v LIGOS CHIRURGIJA 
16* East Supenor Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Jei. - 337-1285 

Oft VUAY jlaVMU, M.D., t.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami oOas) 

PriUauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 atrast, CĮHasaja 
Tai. 4 3 4 4 0 4 0 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. t a i . 471-3300; ras. 442-0297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. KesUe Ava., 
Cnleseo. m. 90992 

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

Ofs. 735-4477; 
R e i . 246-0067; arba 246-*581 

DR. L IECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPSCIALYO* - AKIŲ LIGOS 

2955 W. M St. 
Tai. 770-0091 

pirm. 12-2 v. p.p.; trec. 12 - 2 v. p.p. 
penkt.: 1 • 3 v. p.p. 

3*00 W. 9SSt. 
Tai. 4224)101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Oiagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių L'gos 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - 582-0221 
M . JANINA JAKSEVlClUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų flydymas 
•540 t . Pulaski Road. Tai. 595-2902 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

Namu 584-5527 
|Pn» R*%w*v r R H I l ) I U # 
ORTOPF.DINĖS LIGOS 

(HIRURC.I IA 
t>132 S. Kedzie. Chicago, I I I . 

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

Tel. 742-02S5 
Valandos papai susitarimą 

Tat. RROame 0-1011 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3929 west sssn svroet 

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

TreC. ir šast, uždaryta 
Tel . ofiso ir buto: OLympic 2-415<» 

DU. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

liskyrus trec\ 5eit 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles. 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika 

2999 W. 50 St. CfNCaOS 
Tai. 479-2112 

Valandos pagal susitarimą 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 91st Street 

Ofiso tel. RE 7-1169; 
Keiia. 395-4911 

DR. L D. PETREIKIS 
P A N T I ; G Y P Y T O I A 
8104 S. Roberts Road 

I mvlia ; vakarus nuo Harlem Ave 
Tel . 563-0700 

Y.rl.vidos papai susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
:Kalba lietuviškai) 

O iTOMETR lSTAS 
Tikr ina akis Pritaiko akinius ir 

. Contai t lenses" 
2618 VV. žįst St. - Tel. 737-5149 

\ ai papai susitarimą UJdarvt j treč 

Or Fumasonio ohsa perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Spetiaivbė - Chirurgi ja 
2454 W « t 7ist Street 

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

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučiu lipos 

2939 W. 71 «t 9t., CMeaae, M. 
TeL: 4394199 

11M 

112)3914239 ?312) 3914231 

DR. LEONAS SEliUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Va i : antr. 1-4 p p ir ketv. 2-5 p p. 
§e$t papai susitarimą 

Ofiso tel. 776-2480, rez. 448-5545 

Dr. T—mente ofisą perėmė 
BU. S. UL 

SPECIALYBE - V I D A U S LIGOS 
2454 W. 71»t Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12, Penkt. 2-7 

N A N C Y S T R E I T M A T T E R , M . D . 
KARDIOLOGE 

2484 W. 71 Street 
Tol . 434-0777 

Valandos pagal susitarimą 

mmmm fI»MS, mj., S Č 
Specialybė — Vidaus lipu Rvdytoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 8 0 0 - 7 7 5 6 

Ofs. tel. IV 5-0349; Re>. PR 9-5533 

ML HIANC1S NU2BKA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 *V. 63r4 St. 
Vai pasai susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

»-«; antr 12-6; penkt 10-12: 1-6 

JOMH P. WAITKUS, M.O., PACS 
OPECIAUSTAS CMtRUROAS 
Priklauso Moty Cross ligoninei 

2700 W. 43 St.. Tat. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

•et. sesei eaerierfeie. pirm 
Katv. Ir penkt. nuo 3-7 v.v. 



Okupuotoje Lietuvoje 

PAVOJUS MIŠKAMS 
„Lietuvos galybė miškuose. 

Iškirsite miškus — sunaikinsi
te ir Lietuvos galybę". Šitaip 
apie mūsų miškus sakiusi le
gendinė deivė Medeinė, su 
ašarotomis akimis, stebėdama 
miškų kirtėjų darbus. Ir tikrai, 
Lietuvos miškai ilgus amžius 
gynė lietuvius nuo jos amžinų 
priešų, ypač žemaičius nuo kry
žiuočių puolimų, kurie ištisus 
du šimtmečius slėpėsi savo miš
kuose ir iš čia suduodavo priešui 
mirtinus smūgius. Pokario me
tais miškai ištisus 7 metus pri
g laudė L ie tuvos laisvės 
kovotojus. 

Mūsų miškus ir jų grožį 
aprašė eilė rašytojų. Štai 
Simanas Daukantas savo „Bū
de" rašė: „Kas aprašys senovės 
Kalnėnų ir Žemaičių senovės gi
rias... Kožnas čia numano, jog 
tos girios buvo jiems nevien pir
moji pastogė ir uždanga nuo 
žiauraus oro, bet dar klėtimis 
visų jų turtų, kuriose pavalga, 
apdaras ir lobis buvo poklestas". 
Vėl Adomas Mickevičius savo 
veikale „Ponas Tadas" apgailes
tavo: „Girios mano! Kiek išker
t a j ū sų k i r v i a i p i rkl ių ir 
valdančių Lietuvą rusų!" O 
vysk. A. Baranauskas, Lietuvos 
miškų grožį nepaprastai gražiai 
i š r e i škęs savo ,, Anykščių 
šilelyje", skundėsi, kad iš šio 
gražaus šilo t ik „kelios pušelės 
apykreivės liko". Dar vėliau 
Maironis rašė: „Miškas verkia 
didžiagirių: baisūs kirviai jas 
išskynė" (Miškas ir lietuvis), o 
nepriklausomybės laikų poetas 
Antanas Miškinis džiaugėsi 
mūsų gražiomis giriomis: „Nie
kur nėra tokio miško, kaip 
mūsiškis"... 

Lietuvos miškus, kitados gar
sius visoje Europoje, kuriais 
amžius didžiavosi mūsų šalis, tą 
brangiausią turtą, naikino sve
timieji ir savieji. Daug miškų iš
na ik in ta I pasaulinio karo 
m e t u , vokiečių okupacijos 
metais, kai jam išvežti buvo pra
vestos net specialios geležin
kelio linijos. O kai kūrėsi nepri
klausoma Lietuva, kai jos lais
vei apginti reikėjo ginklų, mūsų 
miškų mediena tada, greta linų, 
buvo „užsienio valiuta", taip la
bai reikalinga valstybei atkur
ti. Bet ir nepriklausomybės me
ta is miškų iškirtome daugiau, 
kaip buvo galima kirsti. Taigi 
1939 m. mūsų miškai dengė t ik 
18% tuometinės teritorijos. Čia 
reikia dar turėti galvoje, kad di
džiausios Lietuvoje mūsų is
torinės girios — Baltvydžio ir 
Augustavo — buvo likusios už 
Lietuvos ribų. 

II pasaulinio karo metu daug 
mūsų miškų išnaikino rusiškieji 
ir vokieškieji okupantai. Daug 
miškų i šk i r s t a ir pokar io 
meta is , kol jų pr i t rūko ir 
reikalinga mediena dabar dau
giausia išsivežama iš Rusijai 
atitekusių Suomių Karelijos 
miškų. O medžiai lėtai auga. 
Pasėjai, sakysime, pušies sėklą, 
medieną gausi tik po 80-100 
metų, kai JAV-bėse užtenka 
pusės to laiko. 

Pokario metais miškams buvo 
p a s k i r t a daug neder l ingos 
žemės, nusavinti privatūs miš
kai . Dabar Lietuvos miškingu
mas siekia jau 27.6% teritorijos 
arba 1,804,000 hektarų, kai 
visoje Sovietų Sąjungoje miškų 
y ra 33%, JAV-bėse 36%, Loty
nų Amerikoje 40.7% teritorijos 
ploto. Tačiau brandaus (kirtimi-
nio) miško Lietuvoje tėra 5%, 
pribręs* ančio 9%. Išplėtus me
džio pramonę, tik dalis pareika
lav imo p a t e n k i n a m a sava 
mediena. 

Bet ne vien tik kirviai (dabar 
jau motoriniai pjūklai) naikina 
Lietuvos miškus. Šiuo reikalu 
„Mokslas ir gyvenimas" žur
nale (Nr. 10,1987) yra paskelb
tas prof. dr. Vaidoto Antanaičio 
aliarmuojantis rašinys „Miškų 

monotoringas", iš kurio matyti, 
kad Lietuvos miškus dabar yra 
palietusi visoje Europoje siau
tėjanti ekologinė krizė. Viena 
šios krizės dalis yra globalinė, 
k i ta vietinė. Vakarų Europoje 
atsiradę rūgštūs lietūs jau 
pasiekė ir Lietuvą. Lietaus 
rūgštingumas kasmet didėjąs ir 
išvirsiąs į cheminių rūgščių 
smūgius. Kartu rūgštėja ir dir
vožemiai, iš jų išplaunamos 
maistingos medžiagos, mažėja 
dirvožemių produktyvumas, 
pažeidžia medžių šaknis. Susi
telkia didelė teršalų koncen
tracija, kuri labai kenkia 
spygliams bei lapams, mažėja 
medžių priaugis ir atsparumas. 

Tačiau vietinės pramonės po
veikis, esąs di-ag didesnis ir grei
tesnis, kaip iš toliau atkelia
vusių teršalų. 1985 m. duome
nimis pramonės teršalų pakenk
tų ir žuvusių medynų plotas 
Lietuvoje jau buvęs 5800 
hektarų. Autorius toliau pa
stebi, kad , ,miškų plotai, 
kuriuose įvyko morfologiniai 
augalų pakitimai ir juntamai 
padaugėjo medžių sausuolių, 
skaičiuojami dešimtimis, o gal 
ir šimtais tūkstančių hektarų". 

Lietuvai per didelė pramonė, 
daugiausia sukurta Maskvos 
planais, labai teršia Lietuvos 
gamtą. Ypatingai teršianti Jo
navos , Azoto" gar kla. Pirmie
ji 1.5 ha spygliuočiai žuvę jau 
1974 metais, o šiuo metu nuo jos 
yra žuvę 729 ha plote, o paste
bimai pakenkti medynai —1886 
ha plote. Neigiamas poveikis 
dar labai pagausėjęs ir kitur. 
Miškuose pagausėję sausuolių, 
pakito augalija maždaug 7000 
ha plote. Šis maras, kaip paste
bi dr. Antanaitis, „plinta 2-3 km 
per metus greičiu vyraujančių 
vėjų. Jau yra pakenkta medy
nams už 20-25 km nuo gamyk
los". 

Garsioji Elektrėnų jėgainė, 
šiluminė elektros stotis, esąs 
„pagrindinis atmosferos teršėjas 
Lietuvoje. Pro savo kaminus 
išleidžia maždaug trečdalį 
respublikoje gaminamų oro 
teršalų. Palyginti su Jonavos 
.Azotu', Elektrėnai išleidžia į 
orą 5-6 kartus daugiau teršalų... 
Jau dabar yra džiūstančių 
medynų už 50-60 km nuo Elekt
rėnų". Vėl dr. Antanaitis: 
„Mūsų respublikos teritorijos 1 
kv. kilometrui tenka per metus 
vidutiniškai po 9000 kg įvairių 
teršalų. Tai savos pramonės pro
duktas , ne ska i t an t gausių 
.dovanų', gaunamų iš Europos". 

Labai daug žalos Lietuvos 
miškams pridarą žvėrys. Poka
rio metais jų skaičius labai pa
didėjo. Taip 1937 m. buvo 290 
briedžių, o dabar apie 12,000. 
Kitų žvėrių atitinkami prie
auglio skaičiai: elnių buvo 99, 
dabar 12,000, stirnų 1937 m. 
26,700, o dabar - 40,000. Brie
džių buvo 290, dabar 12,000, 
šernų skaičius paaugo nuo 870 
ligi 21,000. Toks gausus žvėrių 
skaičius labai kenkia miškams: 
jie apgraužia medelius, me
džius, naikina pasėlius, miškų 
jaunuolynus. Reikia dar pridėti, 
kad žiemos metu šie žvėrys dar 
yra šeriami. Praktiškai atsi
tinką taip, kad lėšos, kurios 
skiriamos miškų atželdinimui, 
išleidžiamos šerti žvėrims. 

Straipsnio autorius ragina 
atitinkamas įstaigas ir visuo
menę daugiau domėtis ekolo
ginėmis problemomis, iškelti 
gamtos apsaugos darbo trū
kumus ir imtis atitinkamų prie
monių miškų, augalijos bei oro 
apsaugai. Straipsnį baigia žo
džiais: „Viešumas yra jėga, kuri 
padės objektyviau ir rimčiau 
spręsti ekologines problemas". 

Ir tikrai, Lietuvos, Europos ir 
galbūt viso pasaulio miškai yra 
pavojuje. Nereikia leisti jiems 

POLITINĖS KONFERENCIJOS 
ATGARSIAI 

Skirtingos nuomonės karo nusikaltėlių atžvilgiu 

Temą, pavadintą „Tariamų 
nacių karo nusikaltėlių paieška 
— analizė ir gairės ateities 
veiklai" nagrinėjant, buvo 
mestas platus žvilgsnis į tų 
nusikaltėlių paiešką Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Kanado
je ir Australijoje. Apie OSI 
reikalus Amerikoje kalbėjo dr. 
Saulius Sužiedėlis, buvęs OSI 
įstaigos tarnautojas, adv. 
Povilas Žumbakis, knygos 
„Soviet Evidence in North 
America Cour ts" (jos jau 
spausdinama trečia laida) au
torius, ir Antanas Mažeika, 
neseniai mūsų veiksnių sufor
muotos specialios komisijos 
nacių reikalams koordinatorius. 
Kanadoje vadinamą nacių 
medžioklę palietė dr. Romas 
Vaštokas, o Australijoj — Jurgis 
Janavičius. (Dėl laiko stokos jis 
nekalbėjo, o paliko raštišką 
pranešimą). 

Dr. Sužiedėlis ka lba 

Dr. Sužiedėlis, kaip istorikas 
tyrinėtojas, OSI įstaigoje dirbo 
apie penkerius metus. Jis ten 
greičiausia ir dabar būtų tebe
dirbęs, jei ne Kari Linno depor
tacija. Protestuodamas prieš šį 
OSI elgesį, iš minėto darbo pasi
traukė. 

Palietęs priežastis, iššau
kusias specialių investigacijų 
atsiradimą, Holzman pataisą 
prie emigracijos įstatymo, pa
stebėjo, jog OSI veiklos laukas 
apima laikotarpį nuo 1933 m. 
(Hitlerio į valdžią atėjimo) iki 
karo pabaigos. Pagal Holzman 
pataisą kiekvienas kal tas , 
„įsakęs, kurstęs, padėjęs ar 
kitokiais būdais dalyvavęs bet 

, kurio žmogaus persekiojime dėl 
rasinių, religinių, taut inių 
priežasčių ar politinių įsi-

BRONIUS VAŠKAITIS 

tikinimų". OSI įstaiga, įsteigta 
1979 m., turi apie 40-50 žmonių 
štabą. Skaičiai keičiasi, bet 
paprastai advokatų būna 20-22, 
istorikų 6-7, keletas de
tektyvinio pobūdžio „investiga-
torių". administratorė, sekre
torės. Metinis biudžetas siekia 
apie 4 mil. dolerių. Pradiniais 
OSI veiklos metais jis greičiau
sia buvo kiek mažesnis. Jeigu 
metinį biudžeto vidurkį skaity
tume tik 3.5 mil. dol., per 
aštuonerius OSI veiklos metus 
susidarytų 28 mil. dol. Per tą 
laiką buvo deportuoti du 
žmonės — F. Fedorenko ir Kari 
Linnas. Taigi vieno depor
tavimas Amerikos valdžiai 
kainavo apie 14 mil. dolerių, su
rinktų iš mokesčių mokėtojų. 

Dabar teisme iškeltų bylų yra 
apie 30, o investiguojamų Neil 
Sher apskaičiavimu yra apie 
500. Kalbėtojo manymu tas 
skaičius yra išpūstas. Daugelis 
pavardžių ateina iš Sovietų 
Sąjungos, nežiūrint, kad buvęs 
OSI direktorius Allen Ryan 
savo knygoje „Quiet Neighbors" 
ir tvirtina, jog sovietai ne
siunčia neprašomos informa
cijos. Ryan knygos pasirodymas 
išryškino vieno pagrindinio OSI 
tarnautojo intelektualinį bank
rotą ir visišką rytų europiečių 
istorinės situacijos nepažinimą. 
Savo nesąmonėmis Kanados 
spaudoje yra išgarsėjęs ir Sol 
Littman, Los Angeles Wiesen-
thalio centro atstovas. 

Kiti kaltinamųjų sąrašai 
ateina iš žydų organizacijų, 
sudaromi archyvuose ir t.t. 
Tiriamųjų pavardės iki per
davimo te ismui laikomos 
paslaptyje. Su bėgančiu laiku 
OSI darbas vis sunkėja: didieji 

Politinėje konferencijoje susitikę I. Bublienė, JAV KB Kultūros tarybos 
pirm. (kairėje), ryšininkas su Kongresu Jason Hali ir visuomeninių reik. 
tarybos pirm. A. Gečys. 

žmonės, apie kurių nusikals
tamus darbus daug kas žinojo, 
jau baigia išmirti. Liko tik 
paprasti žmoneliai, karo metu 
buvę jaunuoliai. Jų kaltės 
įrodymui trūksta liudininkų. 
Toks pavyzdys yra Demjanju-
kas. 

Norint kaltės ir persekiojimo 
sąvoką išplėsti, OSI gali grieb
tis kolektyvo, tai yra žmogaus 
nusikal t imą įrodyti ne jo 
asmenišku dalyvavimu nekaltų 
persekiojime, bet priklausymu 
persekiojimo organizacijai. Pa
vyzdžiui, jei vokiečių okupacijos 
metu buvai Tauragės poli
cininkas ir anie šaudė Tauragės 
žydus, tai jau esi kaltas. Tačiau, 
einant šiuo slidžiu keliu, galima 
prieiti prie absurdo. Ar OSI ban
dys jį naudoti — sunku 
pasakyti. 

OSI gali griebtis teisinės eigos 
sutrumpinimo. Paskutiniuoju 
metu mes daug kalbame apie 
emigracijos įstatymo pakeitimą, 
tikėdamiesi, kad tai išeis mūsų 
naudai. Gali būti ir kitaip. 

Kas OSI remia? 

Ją daugiausia remia žydų 
visuomenė, ypač World Jewish 
Congress, Wiesenthalio centras 
Vienoje, Simon Wiesenthalio 
centras Los Angeles, vadovau
jamas rabino Marvin Hier. Šių 
metų pavasarį Hier atvyko į 
Washingtoną, skelbdamas, kad 
turįs sąrašą 74 „nacių", beveik 
išimtinai lietuvių, emigravusių 
į JAV-bes. Jį iškilmingai įteikė 
OSI šefui, tuo įsigydamas tele
vizijos ir spaudos dėmesį. 
Sąrašą pradėjus tikrinti, pa
aiškėjo, kad kai kurie jame 
įrašyti sovietų buvo sušaudyti 
1962 m. Vadinas, niekada 
nebuvo emigravę į JAV-bes. 
Vienas iš jų už antinacinę 
veiklą sėdėjo sunkiųjų darbų la
gery. Keli į sąrašą įtraukti gal 
ir buvo nusikaltėliai. Tas rabino 
darbas darė nerimtą įspūdį. 

OSI, norėdama pateisinti savo 
veiklą, stengiasi išgarsinti, kad 
deportuojami yra aršiausi žmo
gaus priešai, nuožmūs masiniai 
žudikai. Kalbėtojo nuomone, 
OSI klausimo ateitis didele 
dalimi priklausys nuo ameri
kiečių požiūrio į deportacijas 
Sovietų Sąjungon. Norint jų 
opiniją palenkti mūsų naudai, 
reikia įrodyti, kad OSI bylos 
remiasi falsifikuota sovietine 
medžiaga. Tai gana sunkus dar
bas. OSI-KGB nelabai bijo 
polemikos, paremtos primity
viais šūkiais. OSI įstaigą 

sukrėtė Linno deportacijos metu 
mums palankus „Washington 
Post" vedamasis, žydų kilmės 
žurnalisto Michael Kinsley pa
skelbtas straipsnis ir kiti didžio
sios spaudos pasisakymai. 

Lietuvių reakcija į OSI 

Yra racionaliai apgalvotos 
kritikos, yra ir isterijos. Yra 
bandančių problemą paneigti, 
sakant, kad nacių paieškos 
visiškai nepavojingos lietu
viams, nes nusikaltusių lietuvių 
visiškai nėra . I ša rdž ius 
žydų-KGB suokalbį, visas jo-
markas pasibaigs. Dar blogiau, 
kai mūsų spaudoje pasipila 
visokios tezės, pasisakymai, 
tvirtinimai ir teorijos, kurios 
remiasi daugiau ar mažiau 
faktiniu pamatu, bet yra tiek iš
kraipytos, kad išsigimsta į 
kažkokią tikrovės karikatūrą. 
Mūsų spaudą skaito ir nedrau
giškai lietuviams nusiteikę 
piliečiai. Jų išvados tokiais at 
vėjais mums yra labai nepa
lankios. Dažnai skaitome, kad 
visi pabaltiečiai ir ukrainiečiai 
laikomi karo nusikaltėliais, 
fašistais, kad visi sovietų doku
mentai yra nepatikimi, kad visi 
apkaltinti yra nekalti patriotai, 
kad nebuvo nė vieno žydo depor
tuoto į Sibirą, kad žydus šaudė 
gal keliolika pasigėrusių pa
dugnių atstovų ir t.t. Kalbėtojas 
pridėjo, kad šitokios nuomonės 
ir etniniai mitai jau yra tapę 
mūsuose tam tikru, beveik 
privalomu ritualu. Etninių mitų 
problema slypi tame, kad jie 
kutena gyvenančius išeiviš-
kame gete, bet jie neturi jokio 
patikimumo JAV-bių visuome
nėje. 

Skaudus faktas, kad OSI vei
kla kai kuriem lietuviam gyvy
binis klausimas. Betgi ta i 
pripažinus, ar galima iš tikrųjų 
tikėti, kad tauta, išlikusi gyva 
ir tvirta po dviejų okupacijų ir 
šimtai tūkstančių kankintų ir 
nukankintų tautiečių, staiga su
gniuš, jei pačiu blogiausiu atve
ju keliasdešimt išeivijos narių 
atsidurtų anapus. 

Nėra abejonės, kad KGB 
siekia kiek galima daugiau 
kompromituoti lietuvių išeiviją 
ir „karo nusikaltėlių" psichozė 
yra viena iš jos ginklų. Neap
leiskime ir žmogiško elemento: 
skaudu stebėti, kaip dabarti
nėmis sąlygomis, nesant jury 
teismo ir viešai apmokamo 
advokato, šeimos patenka į bai
siausią skurdą. 

Išeivijos absurdiškus pa
reiškimus panaudoja tie, kurie 
nori mus įskaudinti. Prisi
minkime, kas buvo su 1985 m. 
pavasrį išleistu žydų Anti-
Defamation League raportu, 
kaltinančiu rytų europiečių 
emigrantų grupes antisemi

tizmu ir kampanija sužlugdyti 
OSI. ADL raportas turėjo dema
goginių elementų, citatų dirb
tinai paimtų iš konteksto, buvo 
ir sąmoningai šmeižikiškų pasi
sakymų rytų europiečių grupių 
adresu. ADL raportas jų or
ganizacijai nesudarė garbės. Vis 
dėlto reikia prisipažinti, kad 
vietomis raportas nurodė ir 
skaudžias tiesas: viename mūsų 
la ik raš ty je i šspausdintas 
straipsnis apie žydus kaip 
komunizmo kūrėjus ir kažkokių 
Australijos ir Naujosios Zelan
dijos latvių karininkų pasibai
sėtinas laiškas JAV-bių proku
rorui Meese buvo katastrofiškai 
cituotas. Šitoks nesusivaldymas 
mus stumia į politinį getą ir 
izoliaciją. 

Ar ve r t a užstoti kiekvieną 
apkal t in tą? 

Kalbėtojo atsakymas: „Asme
niška i s u t i n k u su vieno 
ukrainiečio neseniai paskelbta 

nuomone, kad KGB tikslas yra 
rytų europiečius tiek išprovo
kuoti, kad, netekę sveikos nuo
vokos, jie pradės ginti tuos, 
ku r i e to neužsipelnė. Ir 
neturėkime iliuzijų, jų yra. Taip, 
visi juridiškai nekalti, kol kaltė 
neįrodyta, bet tikrovėje visi 
žinome, kad yra ir šiurpių 
atvejų. 

Vienas šio klausimo spren
dimo elementų yra blaivus 
žvilgsnis į to laiko klaikią pa
dėtį. Tas žvilgsnis turi būti 
ramus, logiškas, moksliškas. 
Mums nereikia gynybinės is
torijos, bandančios pateisinti, 
kas nepateisinama, ar viena
šališkai iškeliančios tiktai pozi
tyvius faktus ir maloniai nu
teikiančius etninius mitus. At
viras žvilgsnis į praeitį ras pa
vyzdžių ir lietuvių didvyriš
kumo, jų kančios, jų ryžtin
gumo. Tuo pačiu tas žvilgsnis 
turės atkreipti į praeities žaiz
das bei klaidas ir, vadinkime 
daiktus tikruoju vardu, kai 
kurių nusikaltimus. 

Tai tokia istoriko Sauliaus 
Sužiedėlio ilgo pranešimo san
trauka. Be abejo, jis, kaip ir 
svarstant kitus mums labai 
opius klausimus, susilauks pri
ta r ianč ių , bet t u r ė s ir 
oponentų. 

Auklėjimas nėra vien žmo
gaus pakeitimas, bet kartu ir jo 
perkeitimas; jis siekia ne vien 
kilnaus žmoniškumo, bet ir 
šventumo. 

L. Bopp 

Kai pažiūri iš lauko į 
bažnyčią, viskas ten tamsu ir 
niūru. Bet įeik į vidų, tave 
pasveikins šventovė, ir viskas 
susyk nušvis. 

J. W. Goethe 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 

nudžiūti, mirti. b . kv. 

Reikės palaukti, neskubėti. Ateis daugiau žmonių 
ieškančių darbo. Dabar jų eibės. Pagalvojo, kad reikėtų 
kokį nors pažįstamą pakviesti. Pasiteiraus per White. 
Glowertį. Tie snobai sukasi aukštuomenėj ir klubuose, 
ne diskotekose, kaip jis, pažįsta įtakingų, šiandien, de
ja, bankrutavusių bendrovių inžinierius. 

Reikės rasti patalpas šių specialistų sutalpinimui. 
Gal kokiam nors senam, apleistam, griovimo 
laukiančiam pastate? Reikės žadėti, gudriai jiems 
meluoti, kad į naują fantastiškai gražų dangoraižį jie 
bus perkelti. Tik tokiu būdu jie dirbs užsidegę, tikėsis, 
o po to - sudie... Bet kur rasti patalpas? Kur? Marilina 
atras. Tikriausiai tokių patalpų yra kur nors 
sąrašuose? 

Ir Lenai reikės dovanėlės. Gal sugalvosiu ką prieš 
važiuodamas namo. Apyrankę? Vėrinį? Šablonas. Ka 
nors tokio pabrėžiančio doras intencijas. Ko nesitiki 
ir net nesapnavo... 

Lyg kažko gėdydamasis — „visur turiu prašyti dar
bo" — lietuvis Dobilas žiūrėjo į marmurines WHITE 
bendrovės vestibiulio sienas, pasukdavo galvą į 
užsiėmusią telefonais Marilina ar į suveriamas duris, 

laukdamas lifto. Žemyn nusileidęs ir išėjęs į gatvę 
prasiblaivė į veidą pūstelėjus grynam orui. Aikštėje po 
medžiais ant suoliukų sėdėjo seni vyrai, žaidė vaikai. 
Dangoraižių virtinės aplinkui kaip vargonai kilo į 
mėlyną dangų. 

Šaligatvyje jis pasijuto gaišinąs darbdavius ir 
apgaudinėjąs save patį. Jam teko save tramdyti, kad 
balse neatsirastų maldaujanti gaida nuo šnekėjimo 
išdžiūvusioje burnoje. 

Vis aiškiau atrodė, kad darbo nesuras. Įstaigų durų 
varstymas buvo bergždžias, silpninantis jo energingą 
būdą, darantis jį nuolankiu, be reikalo linkčiojančiu 
„kiniečiu" ir automatu. Beveik prašančiu: būkite 
malonūs, „nespardykite" manęs, prašau... Ir taip 
daugelyje vietų jau gana nemandagiai išprašė lauk. 

„Po šimts, kiek kartų į dieną žmogus gali sau leis
ti, kad būtų pažeminamas?" galvojo jis. Kiek kartų 
darbdaviai su nuduota mandagumu gali jo atsisakyti? 
Juk reikia kietos odos, savotiško savęs nekentimo ir 
plakimo tokiai lėtai savojo „aš" savižudybei. 

Darbų nėra — aiškiai matyti. Tačiau pasi
kalbėjimais gaišinau laika, užpildau vis tą patį, įgrisu
si pareiškimą. Šneku apie darbą įstaigose, kuriose dir
bau, o mintyse atgyja visa tų vietų piktoka, nervinga 
atmosfera ir žmonės, su kuriais dirbau, tryniausi alkū
nėmis, kovojau. Viskas tame procese nervina, net 
plėšymasis ir stengimasis užbaigti mokslus Lietuvoj. 

Kilęs iš Alytaus, kur jo tėvas turėjo ūkį, Dobilas 
buvo pasiųstas į Kauną aukštiesiems mokslams. Meno 
mokykloj pamėgino skulptūrą, bet „iš molio minkymo 
ir akmens tašymo" nemanė galėsiąs pragyventi, o 
draugo Prūso buvo gundomas pakeisti šitą, anot jo 
„kvailą terliojimąsi". 

— Studijuok architektūrą. Tai irgi menas. 

— Atrodo, kad reikės taip ir padaryti. 
— Tokioje srityje tu tik pieši. Kiti tau pastatus 

statys, tašys ir pinigus imsi maišais. 
Metęs skulptoriaus plaktuką, Dobilas pamilo pieš

tuką, tiesias pastatų linijas, masę ir jose langų išpjo-
vimus. Tik kuo didesnis projektas, tuo jame daugiau 
vienodų langų. Nusibosdavo tas, ranka nervingai juos 
tušuodavo. Galvojo apie pastatus su didelėm masėm, 
apie spaustuvėj atspaustus langus, kuriuos taupy
damas architekto darbą, galėtum prie projekto 
priklijuoti. 

Karo metu Dobilas pasitraukė j Vokietiją ir ten 
braižė slėptuves, barakus darbininkams, tunelius 
kalnuose ir visa architektūros romantika prie pikto 
viršininko išblėso. Tik po karo atsigavo, įstojo į vokiečių 
universitetą ir vargingose sąlygose šiaip bei taip užbai
gė. Diplomą kaišiojo įvairiems darbdaviams, bet darbų 
tuo laiku pakankamai nebuvo ir todėl išemigravo į 
Ameriką. 

Cia dar daugiau reikėjo pasispausti... 
— Ar dirbote prie mažų bankų brėžinių? — White 

bendrovėje paklausė Devinskis. 
„Lyg nieko nebūčiau dirbęs. Tik pakaušį krapštęs. 

Miegojęs ant stalo, iki penktą ar septintą valandą po 
an tva landž ių koks nors bendradarb is mane 
pažadindavo? 

„Kas aš esu? Kodėl nepasitiki? Ar tie, kuriuos 
šimtais iš Beckerio darbovietės atleido buvo tinginiai? 
Jei taip buvo — tegul trenkia perkūnas mus visus, 
kurie su nuleistomis nosimis išėjom pro duris. 

„Dirbom, nervinomės, skubėjom, kramtėm nagus, 
bet kaip kokia avių banda buvom viršininko parinkti 
.skerdynėms'." 

(Bus daugiau) 
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PAMINĖTAS LIETUVOS 
KRIKŠTO JUBILIEJUS 

Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukaktis St. Petersburge 
atšvęsta gruodžio 5 ir 6 d. Gruo
džio 5 d. 4 vai. popiet suruošta 
akademija-koncertas Lietuvių 
klube. Atidaromąjį žodį tarė 
minėjimo komiteto pirmininkas 
kun. V. Zakaras, OFM, pareikš
damas, kad St. Petersburgo lie
tuvių kolonija yra viena iš 
paskutiniųjų švenčiančių šį 
jubiliejų t ik ne dėl to, kad mes 
būtumėm atsilikę nuo kitų, bet 
todėl, kad nemaža čionykščių 
lietuvių vasaros mėnesiais iš
vyksta į šiaurę. Mūsų lietuvių 
svarbioji veikla prasideda 
rudenį. Priminęs, kad Lietuvos 
kr ikščionybės jubil iejaus 
minėjimas yra reta šventė ir 
mūsų generacija kito tokio 
minėjimo nesulauks, šios dienos 
minėjimo akademinę-koncerti-
nę dalį pravesti pakvietė A. 
Karnienę. Šiai pasiūlius, buvo 
sugiedota Amerikos ir Lietuvos 
himnai, akompanuojant A. 
Mateikai. 

Po to buvo pakviestas kun. dr. 
E. Gerulis įvadiniam žodžiui. 
Jis kalbėjo tema „Dvasinė bran- _ , 
da Kristuje". Prelegentas gvil- P * « y «aMos Tenka nustetv 
deno religini mūsų tautos išsi-

priežastys, kodėl lietuvių sąmo 
ningumas nėra aukšto lygio. 
Reikšmingai įsidėmėtina, kad 
A. Maceina savo paskutinėje 
prieš mirtį knygoje taip didelį 
dėmesį skiria eschatologijai. 
Pas mus ši taip svarbi tema te
beguli lopšy. 

Baigdamas savo žodį kun. dr. 
E. Gerulis akcentavo, kad mūsų 
visų pareiga įžiebti, brandinti ir 
plėsti eschataloginę sąmonę, 
nes šis vienintelis kelias galės 
mus prikelti iš dvasinio at
silikimo ir išvesti iš dabartinės 
tikėjimo krizės. To mums vi
siems linkįs ir pats popiežius 
savo laiške vyskupams. 

K. Bradūnas pradėdamas pra
bilo: lenkiu galvą prieš jus, kad 
sukaktuviniuose krikšto 
rėmuose skiriate vietos ir poezi
jai. Juo labiau prasminga į tai 
kreipti dėmesį, kad pirmapra
džiai visos poezijos daigai 
stiepiasi iš religinio kultūros po
dirvio. Seniausieji ir tūkstant
mečiai poezijos tekstai yra ne 
kas kita, o religinės giesmės, 
apeiginiai rečitaliai, tyriausios 

ti, kaip per amžių tolybes susi
siekiama su mūsų laikais. 
Iliustracijai pacitavo prieš 5000 
metų dabartinėje Turkijoje 
gyvenusių ir ten didelę imperiją 
sukūrusių hititų, mums gimi
ningų indoeuropiečių, apeiginę 
ir poetinę maldą, kai kraštą 
ištiko maras ir užpuolė kaimy
nai. O ar mes prieš savąjį krikš
tą ką nors panašaus irgi 
turėjome? Be abejonės turėjome. 
Tai liudija ir kronikininkai, 
minėdami lietuvių pagonių 
giedojimus bei raudojimus 

akivaizdoje Idelvie lame ^ e n u ^ i j o s e . Liudija tai ir 
užuominos likusios tautosakoje. 

rutuliojimą, pažvelgdamas pra
eitin ir ragindamas susirūpinti 
ateitimi. Popiežius savo laiško 
pačiu pirmuoju punktu lie
tuv iams linkįs sus t ipr in t i 
tikėjimą, pagilinti maldingumą, 
atnaujinti dvasinį gyvenimą. 
Laiškuose tikintiesiems Lie
tuvos vyskupai rašo, kad 
dvasinei gyvybei palaikyt i 
reikia maldos, tad išmokime 
melstis kūrybingai savo min
timis ir širdimi. Įsidėmėtina, 
kad vyskupai ateistiBėb agresi 
jos 
laiške tikintiesiems pabrėžia 
reikalą ugdyti ir brandinti gyvą 
sąmoningą krikščionišką dvasią 
per Kristų ir jo evangeliją. 
Mūsų sielai reikia minties peno, 
tad ieškokime jo Šventajame 
Rašte . Neužmirš tamas ir 
ekumenizmas. Ekumenizmui 
sėkmės linkįs ir dr. A. Maceina, 
tačiau nepritariąs šio sąjūdžio 
tūpčiojimui vietoje. Jis mūsų 
krikšto sukakčiai parašė knygą 
„Ora et labora", kurioje jo min
tys giliai įžvalgios. Jo didysis 
rūpestis tai mūsų krikščioniško 
tikėjimo lėkštumas. Siekiant 
pažangos kyla klausimas, kas 
dėl to kaltas, jei po 600 metų 
mūsų tautos teologinė sąmonė 
nėra prideramoje aukštumoje. 
Pirmiausia kalti buvo mūsų 
valdovai, kurie į krikštą žvelgė 
ne kaip į religinį, bet kaip į 
politinį reikalą. Krikšto posūkį 
į rytus ar vakarus lėmė ne teolo
giniai, bet politiniai motyvai. 
Pasirinkome lenkus, kuriems 
rūpėjo ne evangelizacija, bet 
polonizacija. Su krikštu ranka 
rankon žengė baudžiava. Po 
krikšto praslinkus 23 metams, 
įvyko Žalgirio kautynės. Esant 
tokiam nepasitikėjimui, anuo
met atmosfera naujam tikėji
mui nebuvo palanki. Iškilęs 
ginčas tarp popiežiaus ir au-
gustijonų teologo dr. Martyno 
Liuterio irgi menkino tikėjimą. 
Po krikšto teko laukti net 160 
metų kol pasirodė pirmoji 
religinė knyga lietuvių kalba. O 
kur nėra knygos, nėra nei 
pažangos. Lietuvių kalb. 
nebuvo prideramai vertinama, 
o naują tikėjimą, nešamą lenkų 
ir lotynų kalbomis, liaudžiai 
buvo sunku priimti. Maskvai 
okupavus Lietuvą, caras slėgė 
ka ta l ikybę , o populiarino 
provoslaviją. Spaudos drau
dimas irgi paliko savo pėdsakus. 
Laisve džiaugėmės neilgai. Da
bar t inė Maskva persekioja 
tikinčiuosius, brutaliai perša 
ateizmą. Laisvieji vakarai gun
do savo materializmu. Tai vis 

Philadelphijos Lietuvos krikščionybės minėjimo komitetas. Iš kairės: Gema 
Kreivėnaitė, kun. Kajetonas Sakalauskas, pirmininkė Teresė Gečienė, 
kun. Eugenijus VVassel ir Julija Dantienė; stovi Alė Mačiūnienė, Vytautas 
Maciūnas, Anilora Mašalaitienė, Virgus Volertas, Algimantas Gečys, 
Roma Krušinskienė. Linas Kučas, Bronius Vaikaitis, dr. Jonas 
Meškauskas ir Hede Sarcewicy (nuotraukoje nėra kun. J. Anderlonio, R. 
Baraites. R. Stirbio, M. Sušinskienės, D. Drumstienės, 0. Pliuškonienės, 
K. Razgaičio, A. Šalčiūno ir E. Washofsky). . . A , . 

Nuotr. Alg. Cepubo 

„Kr ikš to vanduo Jonin ių — Sibiro lietuvaičių malda 
naktį". Baigdamas dėkojo poezi- knygę, Marius Moore - Rūpin-
jai dėmesį parodžiusiems ren- tojėlį, Vytas ir Rasa Lašinskai 

Citavo dainą iš pagoniškų laikų, 
kurios moralė kone krikščio
niška. Tolimesniame poezijos 
aptarime kalbėtojas vertėsi vien 
t ik rašytu poetiniu žodžiu. 

Skaitė mūsų poetų rinktinės 
poezijos ištraukas senųjų laikų 
ir dabarties su atitinkamais ko
mentarais. Pradėjęs nuo poe
tinio žodžio pirmoje lietuviškoje 
knygoje Martyno Mažvydo ka
tekizme 1547 m. prakalbiniam 
kreipimąsi retorinėmis bei poe
tinėmis figūromis, nurodė, kad 
religinėse mūsų knygose, ypač 
giesmynuose arba vadinamose 
kantičkose apstu spalvingos 
religinės poezijos su realistiška 
buitiška vaizduote. Paminėjęs 
Slavočinskio 1646 m. išleistam 
ka ta l ik i škame giesmyne 
Kalėdų giesmės kūrybą, ap
žvelgė Kristijono Donelaičio 
„Metus* .18 amž. pabaigoje tik
rą stebuklą. Nuo Donelaičio ligi 
mūsų laikų religinės temos 
nepaskutinėj vietoj. Aptar
damas tolimesnę poeziją, kalbė
tojas išvardino Antaną Bara
nauską, Maironį, Vincą My
kolaitį-Putiną, Bernardą Braz-
džionį, Antaną Jasmantą-Ma-
ceiną, Henriką Nagį. kiekvieną 
apibūdindamas ir ką nors bū-
dingesnio iš jų poezijos paskai-
tydamas, o Salomėjos Nėries 
perskaitė tik vieną eilėraštį, 
parašytą 1943 m. sausio 2 d. 
Maskvoje, vardu „Tolimas sap
nas", kurio turinys religinis. 
Eilėraščio nekomentavo, pa
reikšdamas: spręskite patys ir 
nieko daugiau apie ją nekalbėjo. 

Tolimesniame žodyje prele
gentas pažymėjo, kad šiandieną 
Lietuvoje religinė krikščioniška 
poezija ne tik skaitoma, bet ir 
gaudyte gaudoma tiek blogųjų, 
tiek gerųjų rankų. Pamoksluose 
naudojamos mūsų religinės 
poezijos citatos. Pavergtoje Lie
tuvoje ir rašoma religinė poezi
ja. Vakaro užsklandai poetas K. 
Bradūnas perskaitė vieną iš 
savo šio pobūdžio eilėraščių 

gejams ir šviesiems šio susi
tikimo dalyviams. 

Publika ilgais plojimais iš
reiškė savo padėką prelegentui. 
A. Kamiene padėkojo poetui K. 
Bradūnui pervedusiam mus 
religinės poezijos keliu. Po reči
talio iš atsivežtų skirtingų poeto 
kūrybos knygų publika gražų 
skaičių išpirko. 

Lietuvių klubo mišrus choras, 
vadovaujamas muz. P. Armono, 
padainavo: Malda už tėvynę — 
muz. J. Dambrausko, Krikšto 
giesmė — iš kantatos „Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva" — muz. 
A. Stankevičiaus, žodž. H. Na-
gio, Rūtele, rūta — liaudies 
daina — harm. J. Dambrausko, 
Mano tėvynė — muz. J. Stan
kūno - P. Armono ir Šiaurės 
pašvaistė — muz. St. Sodeikos, 
žodž. B. Brazdžionio. Publikai 
prašant, pakartota Krikšto gies
mė. Šiam konce r tu i besi
ruošiant, choro vadovas nesi-
griebė gausaus dainų skaičiaus, 
bet numa ty t ą s i a s stengėsi 
kruopščiai paruošti kas pagal 
klausytojų audringus plojimus 
bei atsiliepimus ir gan gerai 
pavykę. 

Jubiliejaus minėjimo komi
teto p i r m i n i n k a s kun . V. 
Zakaras šio vakaro užbaigos 
žodyje padėkojo visiems 
atsilankiusiems, kun. dr. E. 
Geruliui už išsamią ir įdomią 
paskaitą, kurios visi įdėmiai 
klausėsi. Miela buvo girdėti 
savo ginklo draugą poetą K. 
Bradūną, su kuriuo kar tu buvę 
Karo mokykloje ir baigę tą 
pačią laidą. Seniai begirdėjęs 
taip gražiai poeziją pristatant. 
Ką jau bekalbėti apie muz. P. 
Armoną, kuris supranta ką 
reikia pasirinkti ir kaip atlikti. 
Taip gerai paruoštas, jo vado
vaujamas choras, esąs St. 
Petersburgo kolonijos pažiba. 

Visi atsilankiusieji į šį mi
nėjimą, kurių buvo 320 žmonių, 
pavaiš in t i vynu bei pyra
gaičiais, kur turėjo progą, dalin
damiesi įspūdžiais, tarpusavy 
pabendrauti. 

Sekmadienį, gruodžio 6 d., Šv. 
Vardo bažnyčioje Gulfporte 
12:30 vargonų muzika — atliko 
Wm. Tapp. 1 vai. sukaktuvines 
Mišias aukojo vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, kartu su 6 kon-
celebruojančiais kunigais. J is 
savo prasmingame šiai šventei 
pritaikytame pamoksle, be kita 
ko, kalbėjo apie mūsų tautos 
išpažinimą krikščioniškosios 
tiesos, ragino permąstyti savo 
pareigas, būti vienybėje su Kris
tumi, kiekviename žmoguje 
atpažinti savo brolį bei seserį ir 
perduoti šį tikėjimą ateinančiai 
kartai. 

Mišių skaitymus atliko A. 
Kamiene ir J. Krivis. Sim
bolines Mišių aukas nešė jau
nuoliai Ramin ta Moore — 
jubiliejinį ženklą, Emmet Walsh 

nešė šv. Mišių auką — duoną ir 
vyną. Per Mišias giedojo Lie
tuvių klubo mišrus choras atlik
damas kelias giesmes, kurių 
tarpe dvi J. Siniaus šiam 
minėjimui naujai išmoktas. 

Pasibaigus Mišioms dar tarė 
žodį ir evangelikų atstovas kun. 
dr. E. Gerulis, pasveikindamas 
šio jubiliejaus proga maldi
ninkus ir kviesdamas visus prie 
kr ikščioniškos tarpusavio 
meilės ir vienybės. Pamaldose 
dalyvavo abiejų Šaulių kuopų ir 
Vyčių atstovai su savo vėlia
vom. I t i n gausus žmonių 
ska ič ius atsi lankė į š ias 
pamaldas. 

Po pamaldų 3 vai. susirinko 
žmonės į Lietuvių klubo salę 
pietums, kuriuose dalyvavo ir 
vysk. P. Baltakis. Maldą su
kalbėjo kun. V. Zakaras. Pie
tuose dalyvavo 320 žmonių. 
Pietų meto programėlę pravedė 
D. Mackialienė. Visiems pa
valgius, buvo pasveikintas 
vysk. P . Baltakis. Sveikino 14 
asmenų (12 iš jų atstovavo savo 
organizacijoms), išreikšdami or
ganizacijų vardu šiltus lin
kėj imus, ka r t u į te ikdami 
vyskupui ir dovanėles. 

Atsiliepdamas į sveikinimus, 

tarė žodį ir vysk. P. Baltakis. Jis 
dėkojo jubiliejaus minėjimo ren
gimo komiteto pirmininkui 
kun. V. Zakarui ir komiteto na
riams už turtingą programą ir 
sudarymą jam progos padaryti 
oficialų šios kolonijos 
aplankymą. Padėkojo kun. dr. 
E. Geruliui už įdomią paskaitą 
ir poetui K. Bradūnui už 
krikščioniškos poezijos vakarą. 
Taip pat dėkojo chorui, kuris ne 
tik gausėjąs, bet ir jaunėjąs. Ta
rė ačiū visiems sveikintojams už 
gražius žodžius ir dovanas. 
Priminęs, kad dėl nepalankių 
sąlygų Lietuvos krikščionybės 
kelias buvęs vingiuotas ir ilgas, 
nurodęs dar pasitaikiusius 
anuometinius trūkumus, pasi
džiaugė, kad šiais metais pasie
kėme labai daug, ko ligi šiol 
jokiais k i t a i s veiksmais 
negalėjome pasiekti . Tiek 
tėvynėje, tiek čia dėtos pastan
gos prasmingai šią sukaktį pa
minėti. Nustebinusi ir lenkų 
laikysena mūsų atžvilgiu. 
Lankydamasis Lenkijoje pa
tyręs daug palankumo mums iš 
tenykščios hierarchijos. Aiški
nantis su jais dėl staigaus 
pasikeitimo, buvę pasakyta, kad 
tą pat jie išgyvena, ką ir Lie
tuva. Be to, popiežiaus pri
minimas jiems, kad ne viskas 
buvę tvarkoje praeity iš jų pusės 
Lietuvos atžvilgiu. Atsisveikin
damas išreiškė visiems linkėji
mus ir pasidžiaugė sėkmingai 
atšvęstu jubiliejumi. 

Po vyskupo kalbos buvo pa
rodyta video filme popiežiaus 
kalba l ietuviškai lietuvių 
audiencijoje birželio 27 d. ir jo 
lietuviškas žodis Šv. Petro 
bazilikoje birželio 28 d. Tuo 
dvidienis minėjimas ir baigtas. 

St. Petersburgo krikščionybės 
jubiliejaus minėjimo komitete, 
pasidalinę į komisijas, dirbo: 
kun. V. Zakaras, OFM — pirmi
ninkas, M. Andrijauskienė, 
kun. V. Dabušis, K. Gaižaus-
kienė, kun. dr. E. Gerulis, K. 
Gimžauskas, A. Gudonis, A. 
Karnienė, V. Kleivienė, A. 
Kraujalis, A. Krulikienė, D. 
Mackialienė, P. Stanelis, K. 
Urbšaitis ir A. Valienė. 

Šis krikščionybės sukakties 
per dvi dienas atliktas minė
jimas išsiskyrė iš įvairių lig
šiolinių renginių savo 
iškilmingumu, turiningumu, 
atitiko jubiliejinę dvasią ir pra
ėjo sėkmingai. 

K. Gmž. 

CLASSIFIED GUIDE 

l ietuviai esame visi — 
" 'otuvią Fonde ar esi? 

%7?\ 

3001 WSST 59TH STREET 
CHTCAGO, ILLINOIS 60329 

PHONE: (312) 471-39C0 
USA. 

Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvi
taškio — aukotojas, įm. — įmokėjo, atst. — atstovaujama, asm. 
— asmuo, suma po pavardės — įnašų iš viso. 

1987 m. rugsėjo mėn. 
1 x $10 Greičius Anthony, $10. 
3 x $25 Marijošienė Kotrina atm. įn.: Urbonas Vincas, $25; 

Matulionis Vladas ir Marcelė, $245; Rakauskienė Petronėlė 
atm. įn.: Buivys Justas, $25. 

4 x $50 Gudauskas dr. Gediminas atm. įn.: Tumas Laimas, 
$435; Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: Kšečkauskas L. ir 
M., $4,975; Morkūnas Leonas, $300; Tumas Alfonsas ir Inga, 
$450. 

2 x $75 Laukaitienė Elena atm. įn.: įm. 5 asm., $520; Vana-
gūnas Arvydas MD, $75. 

17 x $100 Bacanskas Kazys ir Birutė, $400; Bakšys Jonas 
ir Petronėlė atm. įn.: Pumputienė Joana, $100; Bartoševičius 
Eugenijus atm. įn.: Bartoševičius Eugenija, $1,800; Černius 
Rimas $1,100; Girnius Saulius a., $100; Grigaliūnas R., $100; 
Gulbinskas Ilmara: Gersovitz-Grakauskas Asta, $540; Gylys 
Paulius ir Birutė, $800; Kriščiūnas Antanas ir Veronika, $600; 
Kronas Romualdas ir Baniutė, $100; Prižgintas Vacius ir šeima, 
$2,600; Prunskis Jonas ir Vanda, $1,200; Šalčiūnas Vincas ir 
Ona, $200; Vaitkus Andrius ir Marija, $1,200; Varnelis Apolina
ras ir Jadvygaa (mirus), $3,600; Venckus Adomas, $100; Vepštas 
Vytautas ir Henrietta, $100. 

1 x $195 Aukštuolis Mantas Rapolas atm. įn.: Mrs Aukš
tuolis H. R. $150, Dorr-Oliver $30 ir i kt. asm., $195. 

5 x $200 Beiga Kazys ir Sofija, $200; Bumelienė-Ivinskytė 
Janina atm. įn.: Bumelis Ignas, $400; Čižikas Balys atm. įn.: 
Čižikaitė Bronė, $1,500; Šimutis dr. Leonardas ir Zita, $200; 
Stakė Petras atm. įn.: Misiūnienė Audronė, $300. 

1 x $250 Baaiulis Bronius ir Petronėlė atm įn.: Petrulis 
Vytas ir Marija $60, Petrulis Algirdas ir Gražina $50, Petrulis 
Mindaugas ir Soraya $50, Petrulienė Ona $50 ir 2 kt. asm., $350. 

(Bus daugiau) 

MI8CELLANEOU8 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit u^ 
apdraus nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRAMKZAPOUS 
3208Vi W M ' 95th Street 

T«l. - GA 4-8554 

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

436-6937 
Fl tros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

Į L E K I r t O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

•66-2020 
KLAU0UU6 PUMPUTIS 

TflmolMrti Carpettng 
šį mėn. specialus kilimų pardavimas. Pirki
te nevažiavę į krautuves! ..Stain-resistant" 
mieg. kamb. kilimas ir jo pamušalas įkio-
jamas už 179.00. 10 m. „wear-dated" 
kilimas su „premium" pamušalu įklojamas 
salone ir valg. kamb. už 325.00. „Special 
deal" laiptams. Naujai (klojami seni kilimai; 
pataisomos siūlės; kilimai ištempiami. 
Pilnai apdraustas patarnavimas. Skambinti 
po 6 va), vakaro, palikti vardą ir tel. numerį 
R. Dergto, tel.: 860-2349. 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja dovintoji laida . 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
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 $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4848 W. 83rd St., 

IL 60629 

ALOYZAS BARONAS 

Daiktai kasdieniniai 
POEZIJA 

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

Duotas ir pilnas A. Barono knygų 
sąrašas. 

Kaina su persiuntimu $6.00 
Illinois gyventojai dar prideda 40 et. 

valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4848 W. 63rd St., 

CMC*"* IL 60829 

RIAL6STAT1 

H -u* KOMPIUTERIU 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — HtMURAMCt 
6529 S. KEDZtE 

77S-S333 

GREIT IRtĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NU06AVYBIU. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Puteski 

767-0800 

Privatt party wishes to invest in area. 
Will pay cash. Owners only. No 
realtors. Call 434-7477. Leave 
message if no answer. 

RE/MAX 
REALTORS 

GROT 
PAKOUOOA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 63S-«1ff 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbeMrite bfi» 
Rimo Stankaus kiijentais. Nuosa
vybės įkainavimas 

H B L P W A N T 8 D 

• TRUCK & TRAILER MECHANIC 
Mušt be experienced in diesei engines, 

maintenance and comptete tractor repai'. 
• TRAILER MECHANIC mušt be ex-

perienced in all types of trailers. 
Also need 

• TFUX*r#WERSwimmWmumof 
2 yrs. experience hauling steel. MUŠT 
SPEAK ENGUSH. 

366-2640 brt 6 i 

WANTED 
FULL 6 PART TIME 6TYU6T6 

For new Fantaste Sam's in Coutryside. No 
toNowing necessary. Many benetits. Mušt 

speak English. 
CALL OEBBIE 

MON. - FRl. 
57S-074* 

Paulius Jurkus 

KAI VILNIAUS 
LIEPOS ŽYDI 

Žmurrto sakmės apie VRnrą 
(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

Šios knygos autorius yra ži
nomas kaip legendarinių pasakų ir 
poemų rašytojas. Knygą sudaro 12 
atskirų pasakojimų, kurie vyksta 
Vilniaus artimesnioje ar toiimes-
nioje praeityje. Skaitydamas jauti 
anų laikų epochos dvasią ir jų le-
gendarinį spalvingumą. 

Išleido Varduva, 160 psl. 
Brooktyn, 1985. Kaina su persiun
timu $10.00. Illinois gyventojai 
mc a $10.64. 

Užsakymus siųsti; 

484S W. 63rd St. 
Chlcago, IL 80828 

VHJIIAUS ARKimKUPUA. R oaiis 
Siete ¥-to t H-je Salyje aprašyta 

— 4 . 1 - t . — l t - — « _ • — . Į — — t ariivyMepuos istorine ir 

Bažnytinės provincijos priklausomy-
06 kitoms valstybėms, santykiai su 

Cia aprašomos ne tik sesar-
Ustiivos. bet ir sovietinėje 

administruojamos bažny
čios, paminklai, vyskupai, vaMylo-
toi. kunigai. 

ArcbitoktOrtim) ypatybių aprašy
mai yra ir. int, Jurgio Simbuto. 

982 psl. 763 iliHStr. kisti vir-
soRMt persi pervestas leidinys. 

lileies Am. lietuvis Bibliotekos 
leidykla (Utbiianian Library Press). 

Tekstą rinko Brango spaustuvėje. 
Atspausdino Morkūno spaus* vė. 
Kaina se persiuntimu S23L90. 

Užsakymus siusti: 
049 Tf. 63rd St 

IL 00629 USA 

UETUVOS 
BAŽNYČIOS 

Vilniaus arkhnistntpiKi II 
INinois gyventojai moka $24 00 



ŽMOGUS, KURĮ VISI MYLĖJO 
Dr. Jonas Jurgilas mirties patale kalba apie savo 

gyvenimą, gydytojo darbą ir 

' 

Senovės autoriai apie 
lietuvius yra issireiškę, kad 
buvę homines humanissimi. 
Kalbant apie lapkričio 21 d. 
Californijoje mirusį dr. Joną 
Jurgilą, mūsų laikų lietuvį, 
drąsiai irgi būtų galima 
pasakyti, kad buvo homo 
humanissimus. Tą a.a. dr. Jono 
humaniškumą patyrė ne tiktai 
tie, kurie naudojosi jo profesiniu 
patarnavimu, bet pastebėjo 
kiekvienas, kas tik su juo susi
dūrė, susipažino, pabendravo. 
Trumpai charakterizuojant dr. 
Jurgilą, reiktų pasakyti, jog tai 
buvo žmogus, kurį visi gerbė ir 
mylėjo, kas tik jį pažino. 

Aplankiau jį kelis kartus, kai 
jis pats žinojo, kad pagyti vilties 
nėra. Vieną mūsų pokalbį įra
šiau į magnetofono juostelę. 

„Daktare Jonai, vakar su B.B. 
kalbėjome apie Jus, prisimi
nėme kitus sergančius gydy
tojus. Ir mums buvo sunku 
suprasti, kaip gali nepagydoma 
liga gydytoją taip lengvai pa
gauti. Pacientą, kai jis skun
džiasi, jūs tikrinate, tyrinėjate, 
o patys nepagalvojate, kad liga 
tyko". 

„Šiaučius be batų, gydytojas 
be sveikatos. Tas reikalas ne 
mūsų rankoje. Prisimenu dr. 
Kuzmą. Jis darė operaciją kar
tu su dr. Paprocku ir manimi. 
Pasijuto blogai. Išėjo iš opera
cinės pasilsėti ir mirė. Nuola
tiniai atsitikimai". 

Gydytojai per daug dirba 

„Gydytojai gal tuo kalti, kad 
per daug dirba. Žmogaus 
sveikatai išlaikyti turi būti tam 
tikras režimas. Atrodo, kad 
nieko, jei persidirbsi. Bet taip 
nėra. 

Dirbdavau ilgas valandas. La
bai ilgas valandas, ponas. Išdir
bau 10 metų be atostogų. Ir ar 
tai reikėjo? Aš manau, kad ne. 
Dabar, kaip sakoma, nuostolis 
ir bendruomenei ir asmeniškai. 
Tik aš raminuosi tuo, kad vi
siems reikės išeiti. Kitos išeities 
nėra". 

„Nė vienam nėra kito kelio", 
parėmiau daktaro mintį. 

,,Nėra. Tik aš galvoju tai, kaip 
•galėtum lengviau išeiti iš to 
gyvenimo. Be didelių kančių. 
Kai kurios ligos taip sugriebia, 

kad žmogų nukankina. Ypa
tingai kaip mano kaulų vėžys. 
Labai skausmingas. Labai 
skausmingas. Kartais save 
pameti". 

„Tenka naudoti stiprius vais
tus skausmui malšinti?" 

„Vartoju morfijų. Kas 4 valan
das dieną ir naktį". 

„Ar organizmas nepripras, ir 
dozes reiks didinti?" 

„Dabar į tai niekas nekreipia 
dėmesio. Ilgai laikiausi. Kol 
skausmai buvo pakeliami, 
ėmiau aspiriną. Dabar morfijų". 

„Daktare Jonai, sakei, kad 
dirbai ilgas valandas, be ato
stogų. Gal dirbai todėl, kad im-
davai mažą honorarą. Maždaug 
pusę negu kiti gydytojai? Taip 
pat tam tikrą skaičių gydei 
veltui". 

„Dėl honoraro turi pats apsi
spręsti. Negali į kitus žiūrėti". 

„Visi pacientai prisimena 
Jūsų didelį rūpestingumą. Ir 
man pačiam buvo porą atvejų, 
kad nustatydavai diagnozę, bet 
dar pasiųsdavai ligoninėn tyri
mams. Sakydavai, ,kad 
nepadarytume klaidos'. Kiek
vieną kartą tyrimai Jūsų 
diagnozę patvirtino". 

„Čia matai, Juozapai, irgi ne 
taip paprastas reikalas. Jei 
žinojau, kad pacientas turi 
geras apdraudas ar finansiškai 
pajėgus, siųsdavau tyrimams. 
Bet nepajėgių siųsti nenorėjau. 
Turėjau pasitikėti savo 
sprendimu". 

I mokslą 
Dr. Jurgilas papasakojo savo 

biografiją. Gimęs 1906 lapkričio 
21 d. Jakštų kaime prie Skaud
vilės. Tėvas turėjo nedidelį 
ūkelį ir buvo kalvis. Iš 8 vaikų 
mokėsi tik vienas. Tuo metu 
Skaudvilėje vikaru buvo kun. 
Juozas Kojelis, o jaunutė kun. 
Kojelio brolio duktė Ona Kojely-
tė, gyvenusi pas savo dėdę ir 
mokytojavusi. Per juos jis išėjęs 
mokslą. Mat mokytoja ir ku
nigas pastebėję jo gabumus ir 
prikalbinę tėvus leisti į Kražių 
gimnaziją. 

„Tada buvo kiti laikai. 
Nepriklausomos Lietuvos pra
džia. Pradžios mokykloje kiti 
mokiniai buvo vyresni už moky
toją. Vyrai su ūsais. Aš buvau 

mirtį 
jauniausias. Mokytoja mane la
bai mylėjo. Onytė buvo toli 
prasikišusi mokytoja. Mokėjo su 
mokiniais. Ir pertraukas su mo
kiniais praleisdavo. Tokie 
mokytojai daug prisidėjo prie 
nepriklausomos Lietuvos gyve
nimo pažangos". 

Kražiuose keturias klases 
Jurgi lų Jonukas baigė per 2 
metus. Bet kas toliau? Tėvams 
našta per sunki. Sužinojęs, kad 
Tauragės mokytojų seminarija 
duoda gabesniem mokiniams 
stipendijas, ten išvykęs. 

„Baigęs mokytojų semi
nariją", pasakojo ligonis, 
„išėjau mokytojauti. Gavau gan 
blogą, ką tik įsisteigusią 
mokyklą kaime. Netrukus pats 
susirgau plaučių uždegimu. 
Nors mokytojauti sekėsi, bet po 
kurio laiko apsisprendžiau, kad 
mokytoju nebūsiu". 

„Kodėl, daktare. Mokytojui 
reikia kantrybės, o jūs jos turite. 
Galite ir sunkioje ligoje 
kentėti". 

„Mokytojams reikia didelio 
pasiaukojimo ir milžiniškos 
kantrybės. Aš pagalvojau, kad 
kiti tokį darbą galės geriau už 
mane atlikti. Į laisvą profesiją 
mane pastūmėjo ir kita priežas
tis: tuo laiku mokytojus pradėjo 
politiškai labai spausti. Turėjai 
kam nors priklausyti. Kitaip 
sakant, pasidaryti „iš šono" 
veikėju. 0 tai niekad manęs ne
traukė. Įstojau į Medicinos 
fakultetą Kaune ir baigiau 1938 
metais". 

Gydytojo profesijoje 

Baigęs mediciną, dr. Jurgilas 
pasilikęs Kaune, nes manęs spe
cializuotis. Atlikęs stažą. Bet 
1940 Lietuvą okupavo bolše
vikai. Prasidėjo vokiečių 
repatriacija į Vokietiją. Išre-
patriavo didelis skaičius ir 
lietuvių, jų tarpe ir jo draugas 
dr. Kairys, kuris dirbo Sveika
tos departamente. Kairio vietą 
užėmė dr. Motiejus Nasvytis. 
Jurgilas tapęs Nasvyčio asis
tentu. Užėjus vokiečiams 1941 
m., dr. Nasvytį pakeitęs dr. Jur
gis Balčiūnas. Jurgilas pasilikęs 
dirbti jo žinioje sanitarijos in
spektoriaus pareigose. 

Pasitraukęs nuo artėjančių 
bolševikų į Vokietiją, dr. Jonas 

A.a. dr. Jonas Jurgilas 

Jurgilas buvo UNRRA stovyk
los gydytojas, o išemigravęs 
Amerikon, atvyko į Chicagą. 
Gerai pasiruošęs gydytojo tei
sėms įgyti egzaminams, bet Il
linois valstijoje egzaminų neiš
laikė, bet išlaikė Ohio valstijoje. 
Tuo pačiu įsibėgėjimu iš pirmo 
karto išlaikė ir Californijoje. Ir 
čia pradėjo privačią praktiką. 

Kaip jau minėta, dr. Jurgilas 
kai kuriuos žmones gydė veltui. 
„Aš prie visuomeninio darbo ne
galiu prisidėti", sakydavo. „Tai 
aš nors tokiu būdu prisidedu". 
Prisidėjo ir kuo kitu. Jurgilai 
buvo vieni ir pirmųjų, o gal ir 
patys pirmieji Lietuvių Fondo 
tūkstantininkai Californijoje. 
Artimai bičiuliavosi su poeto 
Bernardo Brazdžionio ir rašy
tojos Alės Rūtos šeimomis. Savo 
įnašu yra parėmęs literatūros 
premiją. 

Dėkingas Dievui 
Kartą, manydamas ligonį 

varginąs, kėliausi išeiti. 
„Pasėdėk, pabūk. Dar papasa

kok apie lietuvišką gyvenimą. 
Daugiau žinai. Pasikalbi su 
sūnumi". 

„Daktare Jonai, jūs įdomauja-
tės l ietuvišku gyvenimu, 
pasaulio įvykiais. Jums gyven
ti, kad ir kančioje, įdomu". 

„Aš nesu daržovė ir už tai 
dėkingas Dievui. Paskaitau 
„Draugą", kitus lietuviškus 
laikraščius. Perverčiu ir ameri
kiečių. Noriu žinoti, kas dedasi 
pasaulyje". 

„Ar Jūsų padėtis gali stabili-
zuotis, daktare?, paklausiau. 

„Galėtų gal iki kokių 3 metų. 
Bet tai būtų stebuklas. Nelabai 
norėčiau. Būtų didelių kančių. 
Laikausi mamos patarimo: Ne 
burčyk prieš Dievą. Tegu būna, 
kaip turi būti". 

Dar pasikalbėjome apie lie
tuvišką gyvenimą ir tarptautinę 
politiką. Dr. Jurgilas buvo 
išlaikęs gerą atmintį ir blaivią 
mintį, žinojo daug faktų, dėstė 
savo nusistatymus. Paskui 
kažkaip netikėtai pasakė; 

„Juozapai, tu būtum geras gy
dytojas". 

„Kodėl taip manai, daktare 
Jonai?" 

„Aš neklystu. Turi tokį kant
rybės būdą. Logiškai galvoji. Lo-
gika visur reikalinga. Kiek
viename darbe, kiekvienoje pro
fesijoje". 

Taip maždaug baigėsi mūsų 
paskutinis pasikalbėjimas. 
Buvo, kas lankė dieną prieš 
mirtį. Buvęs baisiai sunykęs. 
Pats apie save pasakęs: „Atro
dau, kaip iš bado mirštąs 
etiopas". 

Lapkričio 25 iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios 56 automobiliai 
palydėjo šio gero žmogaus 
karstą paskutinėje kelionėje. 
Liūdinti žmona Stasė ir dukrelė 
dr. Jovita su šeima gali guostis, 
kad turėjo vyrą ir tėvą, kuris 
visų buvo mylimas ir 
gerbiamas. 

Juozas Kojelis 
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ALGIMANTO ŽEMAITAIČIO 
jaunai gyvybei užgesus, jo tėvelį, mūsų jaunų dienų 
bičiulį, JURGI ŽEMAITAITI, brolius RIMANTĄ ir 
VYTAUTĄ su šeimomis, jų skausme užjaunčiame ir 
drauge liūdime. 

Marija ir Jonas Guobuiiai 
Elena ir Petras Jokubkai 

Jonas Sakas 

600 METŲ KRIKŠČIONYBĖS 
LIETUVOJE MINĖJIMAS 

FRANKENTHALYJE 
Metams besibaigiant, baigiasi 

taip pat 600 metų krikščionybės 
Lietuvoje minėjimai. Vokietijoje 
bene paskutinysis įvyko gruo
džio 6 d. Frankenthalio mieste, 
kur Švč. Trejybės parapijoje 
klebonauja kun. Bronius 
Liubinas. Minėjimas buvo 
atliktas pamaldų metu. Šv. 
Mišias laikė vysk. dr. Antanas 
Deksnys, prieš vieną dieną 
sugrįžęs iš JAV-bių, kur 
dalyvavo panašiuose minėji
muose Chicagoje. Kartu su juo 
laikė šv. Mišias prel. dr. Paulius 
Jatulis, Lietuvių sielovados 
vedėjas kun. Antanas Bunga ir 
vietos klebonas. Mišių pradžio
je buvo pašventinta Lietuvos 
krikšto prisiminimui graži 
didžiulė žvakė. Pamokslą vo
kiečių kalba sakė sielovados 
vadovas kun. A. Bunga, jį 
pradėdamas citata iš Sergiejaus 
Kurdakovo knygos „Atleisk 
man, Nataša!" „Jūs kvailiai, 
nėra jokio Dievo! Ar jūs to vis 
dar nežinote? Kur yra jūsų 
Dievas dabar? Ar jis jums kada 
nors pagelbėjo?" Ir po to tikin
tieji buvo mušami guminėmis 
lazdomis..." Panašiai elgiasi 
komunistai iki šiolei jų valdo
moje pasaulio dalyje. 

Toliau pamokslininkas citavo 
Šv. Tėvo žodžius: „Kaip 
įvairiomis progomis esu 

priminęs, visa Bažnyčia mini 
drauge su jumis šią taip reikš
mingą sukaktį ir drauge su 
jumis „dėkoja Dievui už šią 
neapsakomą dovaną" (2 Kor. 
9,15). Romos Bažnyčia ir visos 
broliškos Bažnyčios pasaulyje 
jungiasi į jūsų karštą padėkos 
maldą, kuria dėkojate Dievui už 
neįkainojamą krikšto malonę, 
už gyvą jūsų tautos atsivėrimą 
šios malonės veikimui ir už tuos 
laimėjimus, kuriuos ji pasiekė 
šios malonės vedama, ui tą 
dvasinę jėgą ir uolumą, su 
kuriuo jūsų tėvai saugojo 
krikšto malonę ir ją ugdė šešių 
šimtų metų istorijos sūkuriuo-
se . 

Kun. A. Bunga nušvietė 
Lietuvos krikšto istoriją, prade
dant su nužudytuoju misionie
rium Prahos vyskupu Adalber
tu. Panašiai baigėsi ir karaliaus 
Mindaugo mėginimas apkrikš
tyti ano laiko lietuvius. Tik 
1387 metais Jogailai ir Vytau
tui pagaliau pavyko atverti 
krikščionybės vartus Lietuvon. 

Krikščionybės sėkla lietu
viuose prigijo ir išaugo į stiprų 
medį, kuris atlaikė ir atlaiko 
šimtmečiais trukusius ir dabar 
tebesitęsiančius persekiojimus. 
Po 22 metų laisvės nuo 1940 
birželio 15 d. su karo meto per
trauka 19411944 krikščionybe 

Lietuvoje mėgino ir tebemėgina 
sunaikinti Lietuvos okupantai, 
rusiškieji komunistai. Tačiau 
tauta yra atspari. Vienus 
sunaikinus, atsiranda kiti 
kovotojai už juos ir tikėjimo 
laisvę. Bunga papasakojo apie 
Kryžių kalno Meškuičiuose is
toriją, ypač iš Sibiro tremties 
grįžusiojo kun. Algirdo Mociaus 
žygį su kryžiumi ant pečių į tą 
kalną. 

Prašymų maldose buvo taip 
pat meldžiamasi už Lietuvą, 
dėkojant Dievui už neužtar
nautą krikšto malonę ir prašant 
jos vaikams ištvermės ir stipry
bės. Parapijos choras, kurio 
tarpe nėra nė vieno lietuvio, 
gražiai sugiedojo aukojimo metu 
keletą posmelių „Marija, Mari
ja", giesmės lietuviškai. 

B. L. 

Brangiam Tėveliui, 

A.tA. 
SALIAMONUI TAMAŠAUSKUI 

mirus, jo dukrą dr. ALĘ DOMANSKIENĘ ir šeimą 
giliai užjaučiame. 

Roma Degėsienė, Malė Švarcienė, 
jų šeimos ir 

Malvina Rudaitienė 

PARAPIJŲ DEFICITAS 

Vyriausias Chicagos arki
vyskupijos finansų pareigūnas 
John F. Philbin paskelbė, kad 
arkivyskupuos parapijos antri 
metai turėjo daugiau išlaidų, 
negu pajamų. Didžiausios išlai
dos susidarė išlaikymas 347 pa
rapinių mokyklų ir daugiau 
kaip 190 labdaros įstaigų. Cook 
ir Lake apskrityse parapijų pa
jamos padidėjo 5.31% ir pasiekė 
261 mil. dol. 1987 m., bet 
išlaidos pašoko 5.95% ir pasiekė 
266 mil. dol. Katalikų aukos 
būna čia apie 25% mažesnės, 
negu kitų tikybų aukos bažny
čiai. 

Padėkot Ir Prašymo Pamaldos 
ruošiamos iv. Katodų motu — 

gruodžio 25 d., Rd sausio 1 d. Imtinai 
Marijonų koplyčioj prls „Draugo" 

Prašau įjungti mano atžymėtas intencijas i kalėdinės oktavos šv. Mišias 
ir maldas: 

Padėka Dievui už šiuos metus 
Padėka Marijai už globą 
Padėka už gautas malones 
Padėka už taika pasauly 
Už lietuvius Sibire 
Už persėk, tikinčiuosius Lietuvoje 

. Už vaikus 

[ J Prašant laiming. ateinančiu metu 
D PraSant sveikatos 
~ Prašant ramybės šeimoje 
T" Prašant santūrumo malones 
i J PraSant Lietuvai laisvės 
", Prašant pasaukimų į dvasini luomą 
u Ypatinga intencija 

Mano kalėdinė auka Oktavai 

Vardas, pavardė 

Adresas 

MARIAN FATHERS, 6336 S. Kllboum Ava. 
Chlcago, IL 6062* 

A.tA. 
ESTELLE LUKAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. gruodžio 20 d., sulaukusi 71 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Eve A. Lukas, brolio 

vaikai: Kate ir James Lukas ir Michael Lukas su žmona Mar-
jorie, ir jo vaikai: Jennifer, Michael, John, Kristin ir Mary. 

Velionė buvo duktė a.a. Walter & Anna Lukas-Mikalaus-
kaitė, ir sesuo Michael A., Alexandria, Richard ir Bernice 
Lukas. 

Priklausė St. Theresa Society. 
Kūnas pašarvotas antradieni, gruodžio 22 d. nuo 3 iki 9 

v.v. S. C. Lack & Sūnūs koplyčioje, 2424 W. 69th St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 23 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sesuo ir brolio vaikai. 
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack & Sūnūs. Tel. 737-1213. 

A.tA. 
Adv. VLADUI MAŽELIUI 

Lietuvoje m i r u s , m i e l ą b e n d r a d a r b į s ū n ų 
VLADĄ MAŽELI ir še imą nuoširdžiai užjaučia. 

HEIM CORPORATION bendradarbiai: 

Bronius Blekys 
Fredas Grabys 
Jonas Grigola 
Pranas Klapatauskas 
Juozas Marius 
Paul Maračinskas 

Vytautas Sinkus 
Stepas Stonys 
Zenonas Vieraitis 
Vaclovas Tiknius 
Vladas Zabarauskas 

GAIDAS-DAIMID ;; 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523 -9862 
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

1410 So. SOth Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir S Ū N Ū S 
LACKAWICZ 

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

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 662-1003 

. 
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x „Draugas" išeis iki gruo
džio 24 d. imtinai. Su gruodžio 
24 d. laida išeis kultūrinis 
priedas. Kūčių dieną, gruodžio 
24. ..Draugo" administracija ir 
paštas dirbs iki 12 vai. dienos. 
Redakcija ir spaustuvė bus 
uždaryta. Gruoždio 26 d. „Drau
g a s " neišeis . redakcija, 
administracija ir spaustuvė tą 
diena nedirbs 

x Lietuvos Vyčių choro 
metinis pokylis įvyksta sausio 
16 d., šeštadienį. Saulių salėje, 
2413 W. 43 St. Gros Gintaro 
orkestras. Vietas rezervuoti pas 
choro valdybos pirm. Esteila 
Rogers. Visus kviečia Lietuvos 
Vyčių choro valdyba. 

x Amerikos ir Kanados lie
tuvių chorams JAV LB Kultū
ros ta ryba , kaip kalėdine 
dovaną, yra išsiuntusi t r is 
premijuotas dainas. Šios dainos 
sukurtos išeivijos jaunųjų 
kūrėjų. 

x Už kenčiančių Lietuvos 
Bažnyčią šv. Mišios bus auko 
jamos Kalėdų dieną 9 vai. ryto 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Mišias 
atnašaus iėzuitai. skaitinius 
skaitys buvęs Sibiro tremtinys 
P. Vaičekauskas, prie vargonų 
muz. J. Mačiulis ir sol. P. 
Mačiulienė. Visi kviečiami da
lyvauti. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
įstojimo egzaminai bus 19S8 m. 
sausio 9 d., šeštadienį. 8:30 vai. 
ryto. Egzaminus gali laikyti 
aš tunto skyr iaus pradžios 
mokyklos mokinės. Turi atsi
nešti pieštuką ir registracijos 
mokestį. Prieš tai reikia pasi
skambinti tel. 925-8686. 

x Buvusių Sibiro kalinių 
Vytauto Skuodžio ir Pauliaus 
Vaičekausko kalbos Vasario 16 
d. proga įrašytos į juosteles. Lie
tuvių radijo valandėlių vedėjai 
gali jas gauti Amerikos Lietu
vių Taryboje. 2606 \V. 63 St.. 
Chicago. IL 60629. 

x P r a n e š a m e , kad š.m. 
gruodžio mėn. 25. 26, 31 ir 1988 
metų sausio 1 dieną visos Chica-
gos KASOS skyriaus įstaigos 
bus uždarytos. Gruodžio mėn. 
24 ir 30 dienomis. KASOS 
įstaigos bus uždaromos 3 vai. 
p.p. Visiems taupytojams linki
me malonių švenčiu! 

<pr.' 
x Gražina Musteikienė šir

dingai sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus su šv. Kalė
domis ir Naujais Metais. Linki 
geros sveikatos ir laimės. Vie
toje kalėdinių kortelių aukoja 
Vydūno Jaunimo Fondui. 

<sk.' 

x P r a n o Čepėno „Naujųjų 
laikų Lietuvos istorija". II t. 864 
psl. kaina 25 dol. gera dovana 
Kalėdų švenčių proga. Gauna
ma pas platintojus ir- pas leidėją: 
Dr. K. Griniaus Fondas. 2523 
W. 69th St.. Chicago. IL 60629 

į s k . i 

x Dainavos Ansamblio ruo-
šiamas Naujų Metu sutikimas 
įvyks Jaunimo centro kavinėje 
8 v.v. Informacijai skambinti 
Mėtai Gabalienei 863-8210 ar
ba Danguolei Ilginvtei 
425-6527. 

fsk.) 

x Planuokite j au d a b a r da 
lyvauti G. T. INTERNATTO 
NAL pirmojoje 1988 m. ekskur
sijoje. Balandžio 7 d. išvykstama 
j egzotišką ir nuotykiu pilna 
Pietų Ameriką. įskaitant Bra 
zfliją, Iguassu Falls ir Buenos 
Aires. Kreiptis: G. T. Interna
t ional Inc., 10401 S. Roberts 
Rd., Palos Hills, 111.60465, tel.: 
(312) 430-7272. 

(ak.) 

x Šv. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Kalėdų 
naktj ir 10:30 vai. dienos 
pamaldom giedos jau 59 metus 
veikiantis parapijos choras Pro
gramoje - Adam, F. Gruber, 
Naujalis, Sinius. J. Švedas ir 
Vanagaitis. Chorui diriguoja 
Antanas Linas, vargonais 
akompanuoja Alvyde Eitutytė, 
smuiku groja Linda Veleckytė, 
vokalines solo partijas atlieka 
Aivina Giedraitienė. Genovaitė 
Mažeikienė. Margarita Mom-
kiene ir Vaclovas Momkus. 

x Taura i r Vitas Underiai 
džiaugiasi gruodžio 14 d. susi
laukė brangios kalėdinės dova
nos — pirmgimės dukrelės, ku
riai davė Vijos Veronikos var
dus. Anūkėlė praturtinto šven
tes Aldonai ir Broniui Unde-
riams ir Julijai ir Pranui 
Zarankams. 

x Lietuvių Fondo įstatai 
numato, kad tarybos, valdybos 
ir komisijų pirmininkai renka
mi vieneriems metams, het ne
gali būti perrinkti ilgiau, kaip 
trejus metus iš eilės. Tarybos 
pirmininku Povilas Kilius 
išbuvo iš eilės trejus metus ir 
toliau negalėjo kandidatuoti. 
Tarybos, valdybos ir komisijų 
pirmininkų kadencije baigiasi 
kalendoriniais metais. Nuo 
1988 m. sausio 1 d. LF tarybos 
pirmininku yra išrinktas Stasys 
Baras, valdybos pirmininke ant
ram terminui perrinkta Marija 
Remiene. o tarybos sekretore — 
Daina Kojeiytė. Kitų komisijų 
pirmininkai bei nariai bus 
išrinkti artimiausiame LF tary
bos posėdyje. Taip pat bus tvir
tinama pirmininkės pristatyta 
valdyba. 

x Sol. Eglė Rūkštelytė. sop-
ranas. talkininkavo Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
chorui savo balsu, atliekant 
įspūdingą giedojimą 600 metų 
Lietuvos krikšto paminėjimo 
Mišiose. 

x A.a. Nellie Brazinskienė-
-Leskauskyte ir jos sesuo Adelė 
Kvedarienė (Ke\vder)-Leskaus-
kytė mirė vienos savaites bėgy
je. Anelė Brazinskienė buvo 
sulaukusi 107 metų, o jos sesuo 
būtų buvusi lapkričio mėnesį 
105 m. Jos abi buvo gimusios 
Blandžių kaime. Pernaravos pa
rapijoje. Kėdainių apskrityje. 

x Je rome J a n k u s iš Chi
cagos 111.. atsiuntė 30 dol. už 
kalėdine- korteles ir kalendorių 
ir palinkėjo visam „Draugo" 
štabui linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų 1988 Metu. 
Nuoširdus ačiū už visku 

x Kalėdų šokiai gruodžio 25 
d. ruošiami Jaunimo centro 
didž. salėje. P'-adžia 8 vai. ak. 
įėjimas auka 5 dol. asmeniui 
Gros ..Vyčio" orkestras. ASD ir 
Korp! Vytis kviečia atsilankyti 
studentus ir jaunimą nuo 18 m. 
ir vyresnius. 

<sk.. 

x Ispanija-Portugalija-Fa-
tima. 1988 m. balandžio 23 - ge
gužės 8 d. Autobusu Atlanto ir 
Viduržemio jūro« pakraščiu, pro 
Pirenėju ir kitus kalnynus. 
Kraštai turtingi žavia gamta, 
menu. architektūra, istorija, 
šventovėm. Vado\ aa kun. dr. K. 
Trimakas Rengia Travel Adv. 
šers, Inc. 1515 N. Harlem Ave. 
Suite 110, Oak Park, IL 60302. 
USA. Telef. 312-524-2244. 

(sk.» 

x A.L. Tautinės s-gos Chi-
cagos skyrius šiais metais, 
kaip ir visuomet. Naujų Metų 
sutikimą ruošia L. Tautiniuose 
namuose (6422 S. Kedzie Ave.). 
Pradžia 8 v.v. Visi atvykusieji 
bus maloniai sutikti ir pavai
šinti skania vakariene bei 
šampanu. Bus muzika ir šokiai. 
Vietoms rezervuoti skambinkite 
776-3547 V. I^enkevičienei arba 
476-3525 F. Braunienei iki 
gruodžio mėn. 28 dienos. 

fsk) 

IS ARTI IR TOLI 
J A V A L S T Y B Ė S E 

— Angelės Nelsienės, LB 
Vakarų apygardos valdybos 
pirmininkės, debiutinis pasiro
dymas vienoje televizijos pro
gramoje buvo labai sėkmingas. 
Prel. Jono Kučingio prašoma, 
gruodžio 13 d. Angelė dalyvavo 
CBS L. Angeles stoties progra
moje „Today's Religion". Ketu
rių asmenų grupė, atstovauda
ma įvairioms religijoms, svars
tė religijos būklę Sovietų Sąjun
goje. A. Nelsienė, nors ir pirmą 
kartą dalyvaudama televizijos 
programoje, labai gražiai for
mulavo savo mintis principi
niais klausimais tautybės ir 

religijos ryšys kovoje prieš ateis
tinį komunizmą ir rusišką 
imperializmą arb~ priežastys, 
dėl kurių sovietinė valdžia nori 
sunaikinti religiją. J i taip pat 
pateikė svarbiausius faktus 
apie religijos persekiojimą Lie
tuvoje ir lietuvių tautos pasi
priešinimą. 

— Dr. Zigmas Brinkis, Los 
Angeles, Calif., rugsėjo 12 d. 
metiniame susirinkime išrink
tas naujuoju Lietuvių Fronto bi
čiulių Los Angeles sambūrio pir
mininku. Kiti valdybos nariai 
E. Kungienė, S. Šakienė, J . 
Pupius ir L. Valiukas. Praėju
sios kadencijos pirmininkas 
buvo Vytautas Vidugiris. 

Mokslo ir Pranvmės muziejuje Lietuvos vyčiai vaidina J. Daužvardienės parašytą veikaliuką. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
JAUiNAS, B E T 

ĮVERTINTAS MUZIKAS 
Muz. Bronius Kazėnas, vienas 

jauniausių muzikų Clevelande, 
neseniai. baigęs universitete 

x C ice ro J ū r ų Š a u l i ų 
kuopa ..Klaipėda", Cicero, UI., 
valdybos ižd. Jonas Dekeris Šv. 
Kalėdų ir Naujų 1988 Metų pro
ga atsiuntė . .Draugui" 25 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Kazys Vabala i t i s , Cicero. 
DL, sveikina savo gimines, 
draugus, pažįstamus ir visus Ci
cero Medžiotojų, Žuvautojų 
klubo narius Šv. Kalėdų proga, 
o Naujuose Metuose linki daug 
laimės ir sveikatos. Vietoj 
kortelių skiria auką „Draugui*". 

x V i k t o r a s G a l e c k a s , 
Chicago. 111., Šv. Kalėdų ir Nau

jųjų 1988 Metų proga sveikina 
artimuosius, draugus ir pažįs
tamus. Man buvus auto avarijoj 
sužeistam ir mane lankiusiems 
ligoninėje nuoširdžiai dėkoju 
kun. J. Kuzinskui ir visiems ki
tiems, linkėdamas geros sveika
tos ir Dievo palaimos. Vietoj 
kalėdinių kortelių skiriu auką 
.,Draugui". 

x Dr. J u o z a s Briedis , Le
mom. 111.. Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
1988 Metų proga sveikina gimi
nes, draugus ir pažįstamus. Vie
toj ka.idinių atviručiu aukoja 
50 dol. Draugui". 

x Dana i r S t a s y s Čipkai , 
Willowick. Ohio. pratęsė pre
numeratą su visa šimtine ir laiš
kučiu: ..Nuoširdžiai sveikiname 
•Jus visus, dėkodami už Jūsų 
rūpestį ir darbą. Tai Jūsų dėka 
mus kas diena aplanko „Drau
gą.--* '. kuris yra mielas ir laukia
mas svečias visu. bet labiausiai 
vyresnio amžiaus žmonių... Ka
dangi šis yra spaudos mėnuo, 
vietoje kalėdinių atvirukų, pa
remti spaudą šiuo ir siunčiame 
savo giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linksmų ir lai
mingų Ka'tėdų švenčių ir 
Naujųjų Metų l inkėj imus". 
Daną ir St. Čipkus skelbiame 
garbės prenumeratoriais, o už 
linkėjimus labai dėkojame. 

x Vertinga d o v a n a Kalė
doms. Tai Romos jubiliejinių iš
kilmių 60 min. vaizdajuostė. 
Vatikano televizijos paruošta. 
Kaina su persiuntimu 37 dol. 
Čekius rašyti ir siusti; Lith. 
Christ ianity J u b i l e e , 7218 S. 
Fairfield Chicago , 111. 60629. 
tel.: 312-434-5719. 

<sk.> 
x Lietuviu O p e r o s Naujų 

Metų sutikimo pokylis bus Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
gruodžio M d.. 8:30 vai. vak. 
Stalų užsakymus priima ir visas 
informacijas teikia Op. vicepirm 
Vaclovas M o m k u s paskambi
nus telefonu 925-6193 bet kada. 
Prašome gausiai dalyvauti. 

(sk.i 

muzikos mokslus ir įsigijęs dok
toratą, jau dvejus metus diriguo
ja Youngstown simfonijos cho
rui ir dažnai su simfoniniu or
kestru atlieka įvairius kūrinius. 
Neseniai jis su pasisekimu 
dirigavo New Yorke, o paskuti
niu metu su 200 choru ir orkest
ru atliko Handelio oratoriją 
. .Mesi jas" . B. Kazėnas 
susilaukė labai palankių kriti
kų amerikiečių spaudoje. Jo 
profesinis žinojimas, diriguo
jant ..Mesiją", keturis solistus, 
chorą ir simfoninį orkestrą buvo 
įvertintas Youngstovm dienraš-

daliu, sukurtu skulptoriaus V. 
Kašubos. 

Esame dėkingi parapijos 
klebonui kun. Richard M. Doda 
ro ir lietuvių susivienijimo 
„Labas" valdybai už įspūdingai 
sudarytas sąlygas dalyvauti 
Lietuvos krikščionybės 600 
metų jubiliejaus iškilmėse. 

Koncerte buvo daugiau negu Visiems atlikusiems savo parei-

Muz. Bronius Kazėnas, dirigavęs 
Youngsttran simfonijos orkestrui. 
chorui ir solistams, atliekant Hande
lio ..Mesiją". 

tyje kaip ypatingas įvykis, 
..atskleidžiąs jo gilią muzikinę 
erudiciją'". .,.Dviejų su puse 
valandų muzikiniame kūrinyje 

j is t iks l ia i pabrėžė jo 
dramatinius nusiteikimus, o 
ypač tai buvo žymu Kristaus 
gimimo ir jo kančios dalyje. 
Dviejų šimtų balsų choras 
parodė puikią jėgą, masiniame 
da inav ime kar tu puikia i 
atlikdamas ir muzikinius efek
tus"", rašo kritikas. 

gas, ruošiant Lietuvos krikščio
nybės 600 metų jubiliejaus 
šventę dėkojame. 

Vincas Urbonas 

RIMANTO DICHAVIČIAUS 
FOTO IR GRAFIKOS 

PARODA 

Gruodžio 11 dieną vakare 
Čiurlionio galerijos vadovybė 
suruošė dailininko ir foto me
nininko R. Dichavičiaus darbų 
parodą Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje. Parodoje išstaty
ti iš viso 84 darbai: 54 foto meno 
nuotraukos ir 30 grafikos darbų. 

Dail. R. Dichavičius buvo pa
kviestas atvykti bostoniškių bi
čiulių, o jau iš ten ir į Chicagą. 
Visos jo foto nuotraukos darytos 
juoda-balta ir suskirstytos į tris 
ciklus: Formų pasaulyje 15, Et
nografinis ciklas 20 ir Jaunys
tės ciklas 12. Grafikos darbuo
se vyrauja juoda raudona 
spalvos. Parodą atidarė Vanda 
Aleknienė, pakviesdama Algį 
Kezį supažindinti su pačiu dai
lininku Rimantu Dichavičium. 

Dailininkas gimęs Žemaitijo
je 1937 m. 1963 m. baigė Vil
niaus valstybinį dailės institu
to grafikos fakultetą. Tapo Min
ties leidyklos redaktoriumi. 
Vėliau dėstė Kauno meno mo
kykloje, iliustravo daug knygų 
ir p lakatų . Nuo 1965 m. 

vos krikščionybės rengimo dalyvauja įvairių kraštų tarp-
komitetas pakvietė parapijos tautinėse meninės fotografijos 
kunigus ir seseles kazimierietes parodose ir užsipelnė nemaža 
į Jaunimo centrą pietums. apdovanojimų. 

Po pietų buvo keli simpoziu- Jo 1987 m. išleistoji foto dar
niai, kurie svarstė pašaukimų į bų knyga „Žiedai tarp žiedų", 
kunigystę klausimą, apie pareikalavusi 20 metų darbo, 
tikėjimo persekiojimą Lietuvoje, atkreipė ypatingą dėmesį ne tik 
žvilgsnį į ateitį ir t.t. Simpoziu- Rytų Europoje, bet ir Vakaruo-

2,000 žmonių. Auditorija su
stojusi plojo ir daug kartų iš
kvietė dirigentą B. Kazėną ir 
solistus nusilenkti. 

PRAŠANT PAŠAUKIMŲ 

Šv. Mišios už pašaukimus į 
kunigystę buvo Šv. Jurgio 
bažnyčioje, lapkričio 27 d., 12 
vai. Pagrindinis šv. Mišių cele
brantas buvo vysk. P. A. Bal
takis, su juo koncelebravo vys
kupai V. Brizgys ir A. Deksnys 
ir arti 30 lietuvių kunigų iš 
Chicagos ir įvairių miestų. Šv. 
Mišiose dalyvavo Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus ren
gimo komiteto nariai, lietuviai 
ir amerikiečiai iš Marųuette 
Parko, Brighton Parko ir iš 
Bridgeporto. Pamaldų metu pa
rapijos choras, vargonams gro
jant, giedojo giesmes parašytas 
Lietuvos krikšto 600 metų 
jubiliejaus sukakčiai paminėti. 

Šv. Mišiose dalyvavo arti 150 
žmonių. Reikia paminėti, kad 
mūsų lietuvių sumažėjusiai 
kolonijai į didingą Lietuvos 
krikščionybės 600 metų jubi
liejaus minėjimą jaunimo atsi
lankymas mus stiprina į ateitį 
žiūrėti šviesiai, aukotis lietuviš
kai tautinei kultūrai, jos tradi
cijoms. Mes, būdami mažumoje, 
dvasioje esame stiprūs. 

Iškilmėms pasibaigus Lietu-

mų metų mūsų parapijos kle
bonas kun. Richard M. Dodaro 
buvo apdovanotas Lietuvos 
krikščionybės jubiliejiniu mė

se. Pagal A. Kezį, jo menas tai 
lyg giesmė, apdainuojanti jau
nystę, kuri praeina, bet menas 
pasilieka. 

- k r •• s u kuryje ..Grandies" šokėjai Vida Brazaityt»\ Aras Tijūn«mli«* ir Bf-ntričr S'un.na.t> 
Nuotr J. Tamulaičio 

Po to tarė žodį pats dailinin
kas R. Dichavičius. Pirmiausia 
padėkojo rengėjams ir gausiai 
atsilankiusiai publikai. Toliau 
jis taip kalbėjo. Menas jungia 
visus tėvynėje ir čia gyvenan
čius lietuvius. J is apibūdino 
savo darbus, išleistas knygas, 
pareikalavusias ilgų metų dar
bo. Lietuva meno pasaulyje 
užima pirmąją vietą k i tų 
respublikų tarpe, nes Lietuvos 
dailininkai pralauždavo varžtus 
ir kurdavo laisviau. Lietuvių 
fotografijos sąjunga y ra 
geriausiai organizuota visoje 
Europoje ir taipgi meniniu 
požiūriu užima pirmą vietą. 

Pabaigai V. Aleknienė dėkojo 
S. ir Z. Žilevičiams ir A. 
Kaminskienei , daug 
prisidėjusiems prie šios parodos 
surengimo. 

Baigiant tenka pastebėti, kad 
tokių gyvų ir tokių meniškų 
nuotraukų niekad savo gyve
nime neteko matyti. Paroda 
buvo atidarą iki gruodžio 21 d. 
Dailininko darbų gali visi 
įsigyti prieinamomis kainomis. 

A.P.B. 

ŠV. JURGIO P A R A P I J O S 
IŠVYKOS 

Lapkričio 28 d. Lietuvių 
Amerikiečių Bridgeporto apy
linkės susivienijimo „Labas" 
valdyba ir jos nariai savo susi
siekimo priemonėmis vykome į 
Chicagos Lietuvių Operos 
simfoninį koncertą, kuris mums 
buvo labai įspūdingas. Didelį 
įspūdį paliko „Lietuva brangi" 
giesmė, muzika J. Juzeliūno, žo
džiai poeto Maironio. 

Turiu paminėti, kad operos 
chore dalyvauja čia gimęs 
trečios kartos lietuvis Šv. Jurgio 
parapijos chorvedys Gleen 
Perutis. 

Iš koncerto grįžome pilni ne
užmirštamų įspūdžių lietuvių 
operos koncerto atlikimu Mor
ton aukštesniosios mokyklos 
salėje. 

Lapkričio 29 d. Lietųvių-Ame-
rikiečių Bridgeporto apylinkės 
„Labas" valdyba ir jos nariai su 
Šv. Jurgio parapijos klebonu 
kun. Richard M. Dodaros, kuris 
apmokėjo kelionės išlaidas į Šv. 
Vardo katedrą, vykome į Lie
tuvos krikščionybės 600 metų 
jubiliejaus minėjimo šv. Mišias. 

Mums bnvo rezervuotos vietos 
netoli presbiterijos. Matėme 
pasiruošusius iškilmėms Dai
navos ansamblį ir kitus chorus. 
Galingą įspūdį sudarė jungtinio 
choro giedamos giesmės su 
orkestro palyda. Mes meldėmės, 
prašydami Dievo malonių ir 
džiaugėmės, matydami lietuves 
mergaites, apsirengusias tau
tiniais rūbais, su degančiomis 
žvakutėmis rankose einančias 
prie katedros altoriaus. 

Mes grįžome namo pilni įspū
džių, pasižadėdami dirbti lietu
vybei, lietuvišką žodi branginti, 
jos tradicijas puoselėti. 

V. Urbonas 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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


