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LKB Kronika", Nr. 76 Eina nuo 1972 metų 
" Perskaitęs duok kitam! 

Jei gali, padaugink! 

Pareiškimai ir protestai 
TSKP CK Generaliniam sekretoriui M. Gorbačiovui 

Nuorašai: Uetuvos vyskupams. 
RRT įgaliotiniui P. Anilionlul, 
Alytaus m. LOT vykdomajam komi
tetui 

Kunigo Antano Gražulio, 
II-jo Alytaus katalikų 

parapijos vikaro, 

Pareiškimas 
(Tęsinys) 

P. Anilionio įspėjime rašoma, 
kad Šiluvos bažnyčioje kalbėjęs 
be Raseinių vyk. k-to leidimo. Iš 
tikrųjų gi Religinių susivieniji
mų nuostatai reikalauja praneš
ti, o ne gauti leidimą. 

Kadangi,kaip jau anksčiau 
minėta, maldos intencijos pa
skelbimas nėra joks kunigiškas 
veiksnias, tai tuo labiau jam 
nereikalingas rajono valdžios 
leidimas. 

Kai dėl Raseinių rajono val
džios, tai savo fanatiška ateis
tine elgsena ji jau seniai nutei
kia tikinčiuosius prieš save ir 
valdžios proteguojamus ateis
tus. Pvz., 1986 m., vieną savaitę 
prieš didžiuosius atlaidus Šilu
voje, buvo uždrausta klebonui 
mons. Grauslio pakviestam pa
mokslininkui, Eržvilko klebo
nui P. Meiliui, sakyti tuose 
atlaiduose pamokslus, šiais 
metais taip pat pasielgta su kitu 
atlaidams pakviestu pamoksli
ninku — Lazdijų dekanu V. Ja
linsku. Ateistai gali pasikviesti 
ateistinei paskaitai skaityti 
gabų, įdomų lektorių, o tikin

tiesiems Šiluvoje teleidžiama 
klausytis tik nespėjusių per 
savaitę pasiruošti aplinkinių 
kaimų parapijų kunigų pamoks
lų. Argi tai suderinama su ti
kinčiųjų ir ateistų lygiatei
siškumo principu, įrašytu TSRS 
ir LTSR Konstitucijose? 

Ar tokie valdžios pareigūnų 
ateistinio uolumo ekscesai gali 
sustiprinti tikinčiųjų pasiti
kėjimą ta ryb inės valdžios 
garantuojama sąžinės laisve? 
RRT įgaliotinis P. Anilionis, 
vietoj mėginęs šalinti tokio po
būdžio ekscesus, įspėjimais, to
kiais kaip man atsiųstasis, juos 
skatina ir palaiko. Negi persi
tvarkymas taip ir nepalies RRT 
įgaliotinio P. Anilionio įstaigos 
darbo stiliaus? 

Prašau Jus, Generalini Sekre
tor iau , nurodyki te RRT 
įgaliotiniui P. Anilioniui, kad 
atšauktų nepagrįstą įspėjimą ir 
kad toliau stengtųsi švelninti 
įtampą, atsiradusią tarp tikin
čios Lietuvos liaudies ir ateizmą 
propaguojančių tarybinės val
džios pareigūnų. 
1987.X.10 

Milijonai minų Afganistane 
Washingtonas. Valstybės de

partamentas praneša, jog pagal 
paskutinius duomenis, Afganis
tano teritorijoje, arčiau prie 
Pakistano sienos, yra paslėpta 
nuo 10 iki 16 milijonų minų, kas 
sutrukdys afganų pabėgėlių 
grįžimą iš Pakistano. Amerika 
prašo tarptautinės pagalbos 
aprūpinti pabėgėlius instru
mentais, kuriais jie patys galėtų 
sunaikinti išdėstytas minas. 
Minas paslėpė sovietų ir afganų 
komunistų kariai. Jungtinių 
Tautų ekspertai sako, kad tos 
minos ten buvo slepiamos jau 
nuo 1984 metų. Dabar jos 
sudaro milžinišką problemą. 
Karo reikalų žinovai sako, kad 
jie nežino didesnio minų ploto 
pasaulyje, koks yra šitas. „Af
ganistanas yra tikras minų 
muziejus, kurios yra gamintos 
Italijoje, Pakistane, Kinijoje, 
Sovietų Sąjungoje ir Ameriko
je", sako Andreas Kohlschiuter, 
Jungtinių Tautų ekspertas. 

Prancūzija, Britanija, Norve
gija, Italija ir Turkija pažadėjo 
padėti minų reikaluose. Pir
miausia britai ir prancūzai 
praves kursą afganų pabėgė
liams, įskaitant moteris ir 
vaikus, kaip atpažinti minas ir 
jų išvengti . Jie a tvyks į 
Pakistaną ir afganų pabėgėlių 
stovyklose išmokys afganus. 
Kitas žingsnis, tai afganų 
apmokymas, kaip išmontuoti 
minas. 

Deja, minos nesusprogo 

Gynybos departamento parei
gūnai lankėsi Pakistane, kad 
susipažintų su minų problema. 
Ir jie pareiškė, kad minų yra 
žymiai daugiau negu jų žvalgy
ba pranešė. Minos Afganistane 
jau nužudė 25 tūkst. žmonių. 
Kiekvieną savaitę nuo minų 

žūsta 30-50 asmenų. 
Sekr. George Shultzas minų 

reikalą iškėlė Sovietų užsienio 
reikalų ministeriui E. Shevard-
nadzei, bet jis atsakė, kad tai 
nesudarys didelių problemų, 
kadangi minos pačios susprog-
siančios po kelių dienų, bet tai 
buvo netiesa. Minos nesusprogo. 
Tos minos yra tokios rūšies, 
kurios gali laikytis dešimtme
čiais. Jos yra labai pavojingos, 
sako Valstybės departamentas. 
Bri tų eksper ta i sako, jog 
Falklandų salose, nors praėjo 6 
metai po karo, o minos tebėra 
nesusprogusios ir jie neranda 
būdų, kaip jas sunaikinti. 

Amerikiečiai praneša, kad 
Afganistane yra dviejų rūšių 
minų. Vienos yra pagamintos 
sprogdinti tankams ir dideliems 
sunkvežimiams ir jos yra 
išdėstytos apie aerouostus, 
jėgaines ir ki tus karinius 
įrengimus. Kitos yra paslėptos 
afganų laisvės kovotojų sunai
kinimui laukuose, ūkiuose, kai
muose, pagal kelius ir takus. 
Daugelis minų yra iš plastikos 
ir jų su metaliniais įrankiais 
neįmanoma surasti. 

Jonas Paulius II Afrikoje 
Popiežius už moderuotas sankcijas 

Popiežius Jonas Paulius II sutinkamas Hara re aerouoste su marimbos garsais. Šalia Zimbabvves 
prezidentas Robert Mugabe. 

Panaikino protokolus lenkams, 
bet ne Pabaltijo valstybėms 

Washingtonas. — Kaip jau 
žinoma, Sovietų Sąjunga iki šiol 
teigia nerandanti 1939 metų 
rugpjūčio 23 d. sutarties, kurią 
Stalino — Hitlerio pavedimu 
pasirašė Ribbentropas ir Molo
tovas. Taigi, sovietai teigia 
neturį ir kalbamos sutarties 
slaptųjų protokolų tekstų. 
Redakcija gavo tą sutartį lie
čiančią medžiagą ir rusų kalba. 

1941 m. liepos mėn. 30 d. 
Sovietų Sąjunga, susitarusi su 
lenkų egziline vyriausybe Lon
done, pareiškė panaikinanti tas 
sutarties bei slaptųjų protokolų 
dalis, kurios lietė Lenkijos 
žemes. 

Sovietų Sąjunga panaikinda
ma net ir dalį su nacių Vokie
tija pas i rašy tų susitarimų, 
negalėjo neturėti jų pilno teksto. 
Juk neturint tekstų visumos, 
negalima būtų panaikinti jų 
dalies. 

Pažymėtina taip pat, kad jei 
sovietai laikė galijau panaikinti 
protokolų dalį, liečiančių Lenki
jos žemes, tai tuo labiau būtų 
reikalinga ir teisinga panaikinti 
likusias slaptų protokolų dalis, 
kurios liečia bendrą nacių bei 
sovietų agresiją prieš suvere
nines, nepriklausomas Lietu
vos, Latvijos bei Estijos vals
tybes. 

Vienoje nepajėgiama susitarti 

—^Saulių apylinkėje pastaty
tas naujas 250 metrų aukščio 
televizijos bokštas ir kiti 
pas t a t a i , kur ie išdėstyti 
dvylikos hektarų plote. Tai ga
lingiausias televizijos siųstuvas 
pavergtoje Lietuvoje. Taip pat 
čia veikia ultratrumpųjų bangų 
radijo siųstuvas su keturiomis 
programomis. 

— Kaune numatyta atstatyti 
Vinco Grybo paminklą Vytau
tui Didžiajam, paminklinius 
biustus Simonui Daukantui, Jo
nui Basanavičiui ir Vincui Ku
dirkai. 

Viena. — Po trijų savaičių 
pertraukos Austrijos sostinėje 
Vienoje vėl susirinko Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos nariai, Helsinkio 
baigiamąjį aktą pasirašiusių 
35-kių valstybių atstovai. 

Prieš trylika metų Helsinky
je pasirašytuoju aktu visų 
Europos kraštų, išskyrus 
Albaniją, ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių bei Kanados atstovai 

Lietuviai pirmininkai 
rinkimuose 

Viceprez. George Bush rug
pjūčio 2 d. spaudos klube 
Washington D.C. paskelbė rin
kiminės akcijos tautinių grupių 
vadovybę. Garbės pirmininkų 
tarpe yra buvęs kongresmanas 
ir šiuo metu valstybės pasek-
retorius Edward Dervvinski, se
natorius Alfonse D'Amato, tau
tinių grupių respublikonų ta
rybos pirmininkė Anna Chen-
nault ir daug kitų tautinių 
grupių asmenų. 

Lietuvių tarpe rinkiminei ak
cijai vadovauti paskirti du pir
mininkai: inž. Anatolijus Milū-
nas, iš Dovvners Grove, 111., va
dovavęs dviem paskutinėms 
prezidento Reagano rinkimi
nėm propagandom ir šiuo metu 
vadovaująs tautinių grupių 
respublikonų tarybai Illinois 
valstijoje ir pulk. Kazimieras G. 
Oksas, iš Chicagos, lietuvių res
publikonų tautinės federacijos 
pirmininkas ir Cook apskrities 
prisiekusiųjų teismo komisijo-
nierius. 

įsipareigojo reguliariai susitikti 
patikrinimui, kaip yra konkre
čiai įgyvendinami Helsinkio 
konferencijos baigiamojo akto 
ske lb iami dėsniai . Tokie 
susi t ikimai įvyko Belgrade 
1977 m. Madride 1980, vėliau 
Stockholme, Otavvoje, Budapeš
te ir Berne. Vienos susitikimo 
dalyviai posėdžiauja nuo 1986 
m. lapkričio mėn. pradžios. 

Negal i susikalbėti 

Vienos susitikimas turėtų 
artimiausiu laiku pasibaigti, jei 
jo dalyviai pajėgs susitarti dėl 
baigiamojo dokumento teksto. 
Jau ilgai trunkančiose svarsty-
bose tuo klausimu svarbiausiąją 
kliūtį sudaro tarp Rytų ir 
Vakarų kraštų esantys nesuta
rimai žmogaus teisių apsaugo
jimo plotmėje. Šią problemą 
dabar dar labiau apsunkino 
vengrų mažumo? teisių Rumu
nijoje apsaugojimo klausimas. 
Delegatai dabar sieks sureda
guoti visiem priimtiną baigia
mojo dokumento tekstą. Vienos 
susitikime dalyvauja ir Apaš
talų Sosto delegacija, vado
vaujama apaštalinio nuncijaus 
Austri joje arkivyskupo 
Cecchini. 

— Lazdijų rajono kraštoty
r in inka i prižiūri 1831 m. 
sukilimo veikėjos Emilijos Plia
terytės kapą Kapčiamiestyje. 
Jie taip pat restauravo Šlavantų 
apylinkėje, Akuočių kaime, 
esantį rūsį, kuriame 1863 m. 
sukilėliai slėpė ginklus. 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

Harare . — Pradėdamas savo 
penkių Afrikos valstybių 
lankymą, popiežius Jonas 
Paulius II pasisakė pritariąs 
ekonominių sankcijų pritaiky
mui Pietų Afrikoj, kurias dabar 
vėl svarsto Amerikos Kongre
sas. Jis pasakė, jog moraliai 
sankcijos yra priimtinos kaip 
paskutinė išeitis kovai prieš 
aparteidą. 

Genčių žmonės pasitiko popie
žių su ksilofono ir mušamųjų 
instrumentų garsais ir karo or
kestrui grojant Vatikano 
himną, praneša Vatikano kores
pondentas Roberto Suro. 
Prezidentas Robert Mugabe su
tiko popiežių, sakydamas: 
„Tegu Jūsų čia buvimas būna 
vaisingas ir tegu Jūsų vizitas 
suteikia truputį svorio 
paspausti Pretorijos režimą, o 
mes visi norime, kad teisingu
mas būtų įvykdytas Afrikos 
žmonėms". 

Popiežiaus pastangos 

Popiežius nedelsdemas kalbė-

— Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdžio žinių pranešimu, 
respublikos vyriausybė ėmėsi 
žygių grąžinti į laisvę Balį Ga
jauską, Viktorą Petkų, kun. 
Sigitą Tamkevičių ir Gintautą 
Iešmantą. 

— Gedimino aikštėje pradėję 
badauti P. Cidzikas ir A. 
Andreika susilaukė daug jiems 
pritariančių, kurie prisijungė 
prie badaujančių. Jie visi rei
kalauja, kad išleistų į laisvę 11 
politinių sąžinės kalinių. 

— Kun. Sigitas Tamkevičius 
perkeltas į naują kalinimo 
vietą. Norintieji jam rašyti ar 
siųsti bandaroles, prašomi 
kreiptis šiuo adresu: Kun. 
Sigitas Tamkevičius, 63610 
Tomskaya obl., Krivosheinsky 
raion, p-o Volodino, Pionerskaja 
3, USSR. 

— Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdis praneša, jog Albertas 
Laurinčiukas jau nebe „Tiesos" 
dienraščio redaktorius. Dienraš
tis nepatikrintais, bet kompete-
tingais duomenimis, nustojęs 
apie 40,000 skaitytojų. Iš kitų 
šaltinių dar nėra žinių. 

— „Atgajos" klubas kartu su 
Latvijos aplinkos apsaugos 
klubu rugsėjo 3 d. vakare kvietė 
visus išeiti į Baltijos pakrantę, 
susiimti rankomis ir apjuosti 
jūrą. kad išgelbėtų Baltiją nuo 
mirimo. Iš Kauno IX forto 
automobilių vilkstinė pajudėjo 
į Šventąją. Klaipėdiečiai rinkosi 
savo miesto pakrantėje, o kiti 
gyventojai Palangoje prie jūros. 
Latvijoje taip pat buvo susirin
kę žmonės prie savo Baltijos jū
ros krantų. Pabaltijo respublikų 
žmonės tuo rankų susiėmimu 
reiškė protestą prieš jūros van
dens užteršimą. 

—Donelaičio jubiliejinės ko
misijos posėdis paminėti jo 
275-sioms metinėms įvyko 
Vilniuje, kurį pravedė KP CK 
sekretorius L. Šepetys. Komi
sijos pirmininku yra Šepetys, o 

jo pavaduotojas poetas Just. 
Marcinkevičius. 

— Vilniuje simfoninės muzi
kos koncertų pradžia pradėta 
rugsėjo 9 d. su operiniu Verdi 
kūriniu „Requiem", kurį atliko 
Kauno valstybinis choras, 
Lietuvos valstybinis televizijos 
ir radijo choras, solistai G. Apa-
navičiūtė, I. Bogačiova, V. 
Noreika, ir V. Daunoras. Šiam 
didžiuliam ansambliui dirigavo 
J. Domarkas. 

jo apie žmonių teises ir 
aparteidą. Susirinkusiems 
dignitarams ir liaudžiai 
pareiškė: „Aš kreipiuosi į visus 
tuos, kurie neša atsakomybę už 
žmonių likimą šiame regione, ar 
tai būtų rasiniai ar ideologiniai 
reikalai, atsisakyti vartoti 
smurtą, kaip metodą pasiekti 
savo tikslams". J is taip pat 
pasisakė prieš kitų valstybių ki
šimąsi į Afrikos tautų reikalus. 

Be Zimbabwes, popiežius bus 
Bostwanoje, vienoje Afrikos de
mokratiškiausioje šalyje, ir 
Lesotho bei Swazilando monar
chijose. Paskutinis jo sustojimas 
bus Mozambiųue valstybėje. 
Visi šie kraštai turi sienas su 
Pietų Afrika. Lėktuve popiežius 
kalbėjo žurnalistams, jog yra 
daromos pastangos, kad būtų 
baigta „rasistinė aparteido ide
ologija" ir kad „tai priklauso 
Bažnyčios misijai ir Evangelijos 
skelbimo prigimčiai". 

Turi būti ieškoma sprendimo, 
kuris nėra primetamas žmo
nėms. Atstovų rūmai Ameriko
je rugpjūčio 12 priėmė visišką 
prekybos embargo Pietų Afri
kai. Atrodo, kad Senato res
publikonai pasipriešins šiam 
įstatymui. Čia reikia prisimin
ti, jog popiežius kritikavo sank
cijas Lenkijai, kai lenkų ko
munistinė vyriausybė 1981 m. 
paskelbė išimties stovį. Popie
žius tada sakė, kad žmonės 
daugiau nukentės, negu 
valdžia. 

Priėmė Pietų Afrikos 
delegatus 

Bet popiežius iš paruošto 
teksto aerouoste viešai kalbė
damas buvo labiau moderuotas 
negu iš Romos skrisdamas lėktu
ve su žurnalistais. 

Vakare su sitikęs specialiame 
pasitarime su Pietų Afrikos 
delegatais, popiežius kalbėjo, jog 
„Aperteido klausimas, kaip 
socialinė, ekonominė ir politinė 
diskriminacijos sistema, reika
lauja jūsų kaip mokytojų ir dva
sinių vadovų nuspręsti pasiprie
šinimo būdą neteisybei ir patar
ti tos politikos pakaitalą, kuris 
būtų pagrįstas tiesa ir meile". 

Sprendimo negalima 
primesti 

Paklaustas pakomentuoti spe
cialiai ekonomines sankcijas, 
popiežius atsakė: „Ekonominės 
sankcijos yra politinis metodas. 
Iš moralinio žvilgsnio, jos yra 
priimtinos kai kuriose situaci
jose". Bet jis pabrėžė skirtumą 
tarp „priimtinumo" ir ..pagei
davimo" panaudoti sankcijas. 

— Rietavo apylinkėje liepos 
mėnesį rinko medžiagą krašto
tyrininkai. Etnografijos rinkėjai 
surinko daug įdomios medžiagos 
apie kalvystę ir meistrus, senąją 
liaudies architektūrą, liaudies 
mediciną, vestuvių tradicijas ir 
gėlių darželius. Tautosakinin
kai į magnetofono juostas įrašė 
per 1,050 dainuojamosios, pasa
kojamosios tautosakos pavyz
džių. Daugiausia kūrinių užra
šyta iš rietaviečių P. Andziu-
lienės. I. Tamošaitienės, I. Gin-
talo, S. Kiaušienės ir girėniečių 
K. Jurkienės, S. Lakštinienės ir 
M. Lutinsko. Kalbos faktų 
rinkėjai užrašė per 1.200 įvairių 
kalbos vienetų, net 159 palygi
nimus. Gamtotyrininkams va
dovavo M. Katarzienė iš Skuo
do. 

— Lietuvoje įsteigta Visuo
meninė komisija, kuriai pirmi
ninkauja komp. Julius Juze
liūnas. Ši komisija rinks visas 
žinias apie stalinizmo laikų 
aukas. 

Vilniaus-Madisono 
ryšiai ir Lietuvos 

okupacija 
Vilnius. — Lietuvos K P 

aparatas tebesistengia sugi-
miniuoti Vilnių su Madisono 
miestu. Eltos pranešimu, 
birželio mėnesį Madisone 
lankėsi delegacija, vadovau
jama Vilniaus vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduotojo 
Algirdo Motulo, kuris savo 
įspūdžiais pasidalino su „Gim
tuoju Kraštu" (liepos 28 — 
rugpjūčio 3) ir „Tiesa" (Liepos 
29). Išryškėjo, kad aparatčikai 
pakeitė savo melodiją. Kai 
Madisono burmistras pareiškė, 
kad „negausi Madisono lietuvių 
bendruomenė yra prieš ryšius 
su Vilniumi, nes tuo pačiu at
sieit pripažįstama Lietuvos 
,okupacija', Motulas atsakęs: 
„Žmonės, nepainiokime miestų 
bendravimo su valstybių bend
radarbiavimu". Su tuo vėliau 
sutikęs ir burmistras, kuris abe
jojąs, ar būtini tuo klausimu 
oficialūs susitarimai. Madisono 
taryba pasižadėjusi iki metų 
galo parengti bendradarbiavimo 
tarp Vilniaus ir Madisono 
programą. Kitąmet Vilniuje 
laukiama Madisono burmistro, 
kuris pasirašysiąs sutartį. 

Inž. Algirdo Čaplėno vado
vaujamas ALTos skyrius Ma
disone, Wisconsin, jau dveji 
metai energingai priešinasi 
Vilniaus-Madison „susigimi-
niavimui'* pagal sovietinį 
šabloną. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 13 d.: Jonas Auksa

burnis. Vilfreda. Birmantas, 
Barvydė, Eugenija, Linda, Eulo-
gijus. 

Rugsėjo 14 d.: Sv. Kryžiaus 
išaukštinimas. Maternas, Not-
burga, Asta, Eisvinas, Margiris, 
Krescencijus. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:27, leidžiasi 6:06. 
Temperatūra dieną 69 1., nak

tį 60 1. 



DRAUGAS, antradienis, 1988 m. rugsėjo mėn. 13 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 6515 So. Califomia Ave., Chicago. 1IL 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

RELIGIJA - PALYDOVĖ 
PILNON SVEIKATON 

Jėzus dėl to vadinamas Di
džiuoju Gydytoju, kad jis savo 
pavyzdžiu, visu savo gyve
nimu tai patvirtino: gydė. pa
gydė negaluojančiųjų kūną. 

protą ir sielą. 
E v a n g e l i š k a t iesa 

Santrauka kun. Hanso Dum-
pio. Tėviškės Ev. Liuteronų 
parapijos klebono minčių, lie
čiančių kūno, proto ir dvasios 
sveikatingumą. 

Šiandien, kada geriau supran
t a m e sąryšį t a rp psichinio ir 
kūniško gydymo, mes jau prade
d a m e įsisąmoninti gydanti san
tyk į t a rp kūniškos ir dvasinės 
sveikatos . Praneš ime iš Britų 
Mediciniškos Sąjungos prieš 
kel is metus buvo parašyta: ,.Nė 
v ienas kūno audinys nėra visiš
k a i a t s k i r t a s nuo dvasios 
į t akos" . 

Iš garsiosios Mayo klinikos 
a t e ina pranešimas, kad medici
n i ška i s ins t rumenta i s ir gy
dymu jie gali pagelbėti tik 
maždaug 25 procentams sergan
čiųjų, kur ie t e n a te ina . Gi liku
s iems 75% jie nežino, ką daryti, 
nes šie perduoda savo sielos ir 
proto ligas kūnui . 

Žymus gydytojas rašo: „Savo 
prakt ikoje per 70 metų esu 
gydęs tūks tančius visokių pro
fesijų pacientų. Nesut ikau nė 
vieno paciento antroje gyvenimo 

pusėje (35 su viršum metų), ku
rio problema galų gale nebuvo 
susijusi su religiniu gyvenimo 
pagr indu . Kiekvienas iš jų su
sirgo todėl, kad jis buvo prara
dęs ta i , ką kiekviena tikyba 
duoda savo pasekėjams". Taip 
čia kalba ne kunigas , o medi
cinos daktaras-gydytojas. 

K a i ž m o g u s n o r i s irgt i 

Pas ik lausk ime , a r iš tikrųjų 
norime būti sveiki, visiškai svei
k i , k ū n u , protu ir dvasia. Nors 
ir sakome, kad norim, daugelis 
savo širdies gelmėse iš tikrųjų 
nenor i būt i išgydomi. Dažnai 
m ė g s t a m e prisirišti prie ligos, 
nes ta i mums duoda pasitei
s in imą išvengti pakeitimo ir 
nepr i imt i a tsakomybės už savo 
liga-

Nors ir atroaytų neįtikima, 
bet liga iš tikrųjų gali pasidaryti 
žmogui paguoda, nes yra daug 
b a u g i a u ir r izikingiau pagal
voti , ka ip j aus tumės būdami 
sveiki ir kokių pasikeitimų tai 
iš mūsų reikalautų: pavyzdžiui, 
drąs ia i pažiūrėti į mūsų nesvei
k u s papročius ir gyvenimo 
b ū d u s ir juos pakeis t i , ar susi
t ik t i su mūsų a r t imu ir susi
ta ikyt i su juo; ar, pavyzdžiui, su
grįžti prie Dievo su atgaila. 
Vis iška sveikata to iš mūsų 
re ikalauja . 

Mūsų pasitikėjimas Kristumi 
y ra gyvas ir d inamiškas sveika
tos šalt inis. Tikėjimas ir pa
maldos, išpažintis ir atleidimas, 
ma lda ir Šv. Vakar ienė yra 
tokie pat svarbūs visiškai žmo
g a u s sveikatai , kaip ir medici
n i škas gydymas. Tik mes nau
dok imės Dievo duodamomis 
m u m s dovanomis. Leiskimės 
bū t i išgydomi: išgijimas įvyks
t a t ada , kada mes esame pasi
r engę gėrį pasisavint i , kada 
K r i s t a u s dvasią įsileidžiame 
savon širdin, nes ji padaro mus 
vis iškai sveikus: kūniškai ir 
dvas iška i sveiku3. 

Ats iminkime, kad šaknis žo
džio „ i šganymas" biblijoje taip 
p a t reiškia visuotiną žmogaus 
sveikatą („wholeness"). Būti iš
g a n y t u reiškia būti visiškai 
sveiku. 

Šio skyr i aus p r i e r a š a s 

Kai netol iese Chicagos 
esančioje ligoninėje dirbantysis 
(kūnu sveikas) ir pa jėg iu 
gydytoju laikomas (sveiko pro
to) kirviu sukapojo savo žmoną 
ir vonioje prigirdė savo dukrelę, 
asmenybe sunegalavęs, j i s spe
cialistų ir buvo tokiu rastas; 
didelio nusiminimo-depresijos 
apimtas , nepajėgiu te i sman 
stoti. Išeina, kad tas žmogžudys
tes papildė sveiko proto, stip
raus kūno, bet sunegalavusios 
asmenybės (nusiteikimu, būdo, 
emocijų) savininkas, mokytas 
žmogus, gydytojas. Jis kitus 
sėkmingai gydė tol, kol pats 
asmenybe sunegalavo. 

Mat, ta ip sunegalavusysis 
nepajėgia naudotis t u r i m u 
sveiku protu. Šią tiesą visi labai 
gerai įs idėmėkime. Bepigu 
būtų, kad sveikas protas pajėgtų 
sukontroliuoti įvairiopai sune
galavusią asmenybę. Deja, taip 
nėra. Dėl tokio sunegalavimo 
asmenybe žmonija turi visas 
lytines (įskaitant AIDS) ligas, 
dažnas širdies atakas, neretus 
p laučių išs ip lė t imus, kojų 
nepavilkimus, barnius, lietuviš
kas nesantaikas. baudžiavas, 
vergijas, tautų pavergimus ir 
nesuska i tomą eilę k i t o k i ų 
žmoniją plakančių blogybių. 

Panašiai kasdien atsitinka ir 
netoliese mūsų, kai žmonės 
savižudžiais ar netiesioginiais 
žmogžudžiais tampa rūkydami, 
riebiai ir cholesteroliu gausiai 
persivalgydami, apsisvaigin
dami, tingiai judėdami, dėl 
menkniekio nerimaudami, tei
singus saviškius apkalbomis 
apleisdami —juos niekindami, 
jiems pavydėdami, jų gerus dar
bus nuneigdami ir dar eilių 
eilėmis kitaip savo pilnutinės 
'kūno. proto ir asmenybės) 
sveikatos nebodami, ją pagrei
tintai ardydami. 

Taip besielgiant yra daromas 
ano žmogžudžio-gydytojo darbas. 
Čia tik palengviau ar t inama 
plaučių, širdies, kepenų, smege
nų, kojų ir kitų kūno dalių per-
ankstyva mirtis. Ir kas blogiau
sia, kad dėl tokio blogio kalti
nama kas nors kitas, tik ne pats 

Tik Kūrėjo n u o s t a t ų 
pr is i la ikydamas: iš š e imynin io 
gyvenimo neiškrypdamas žmogus iš 
vengia mirtinos AIDS ligos ir kitų 
negerovių. Nėra jokio pakaitalo tiems 
nuostatams, todėl jų nebojant, visos 
kitos priemonės yra tik kova su vėjo 
malūnais. Čia 25 metų AIDS ligonio 
stemplės skerspjūvis: kūnas netekės 
atsparumo neatsigina nuo j mieles 
panašaus balto grybelio (monilia 
vadinamo): jis veis iasi ypač 
stemplėje, sudaro tarsi sniego pusnis 
— s iaur ina stemplės spind} ir 
sunkina maisto nurijimą, kai tik 
maža dalis stemplės spindžio lieka 
neužimta. 

Nuotrauka č ia rašanč iojo 

45 M. KRISTAUS 
VYNUOGYNE 

Kun. Hansas Dumpys, Tėviškės ev. 
liuteronų parapijos klebonas, ragina 
visus taip gyventi ir veikti, kad 
greičiau ir gausiau gavus pilnesnės 
sveikatos. 

Nuotr. P a l m i r o s L a m p s a t i e n ė s 

save žudantysis. Todėl ir pasi
taisymo iš tokio savais elgesiais 
savęs į n i e k u s ve r t imo 
nematyti . 

O toks pasitaisymas pasirody
tų labai greitai, jei pajėgtume, 
ar bent s tengtumės elgtis kaip 
Dievas prisakė; jei imtume 
reikiamai rengti tėvus naujos 
gyvybės pradėjimui. Toks rengi
masis y ra ne kas kitas kaip tik 
t i n k a m a s gamtos nuos ta tų 
pildymas. Dabar žmonija nepri
s i la iko Tvėrė jo ja i duo tų 
nurodymų. 

A s m e n y b ė s s v e i k a t a 
n e a t e i n a s a v a i m e 

M u m s v i s i e m s p r i v a l u 
s teng t i s įs igyt i asmenybės 
sveikatą. Štai ka ip . Jaunus tė
vus reikia parengti sveikam 
naujos gyvybės pradėjimui (jie, 
pvz., neturi būti nuodais persi
sunkę, blogai mite ar padan
gėmis beskraidą), jos išnešio
jimui, pagimdymui, o po to, 
gimusios jos iki subrendimo 
trejopai sveiku v i sų suau
gusiųjų elgesiu tvarkymas. I 
tokį sveiką tvarkymą įeina 
sveikas maistas, nuolatinis pro
to lavinimas ir suaugusiųjų pa
vyzdžio bei apl inkos t inka
mumas: re ik iamas asmenybės 
ugdymas. 

O jei tokią gyvybę dar ir šių 
dienų t ik ru mokslu apšarvuo
sime, t a i ir turėsime ant šios 
žemės rojaus kūrėją: Tvėrėją ir 
žmogų gerbiantį, visų mūsų į 
savo tarpą ateinant į , laukiamą 
asmenį. Tokio asmens atėjimo 
laukdami , mes irgi tu r ime 
neapsileisti savame kieme: pri
valome savus nus i te ik imus 
šveisti. 

Čia išryškėja svarbus dalykas: 
netvarkingai asmenybei pir
miau reikia susitvarkyti , tik 
tada ją pajėgs ruošti religija, 
mokslas, tautybė bei kitos tei
giamos pajėgos. Jos nesusi
t v a r k a n t , net gražiausi ar 
naudingiausi patarimai tėra tik 
žirnių bėrimas į sieną. Iš to 
išauga visi tie nepaklusnumai 
gydytojams, t ėvams , dvasiš
kiams, mokytojams, kaimy
nams ir visiems kitiems tik gero 
savo ar t imui trokštantiesiems. 

Todėl visi tu r ime pereiti nuo 
vien pamokslavimo prie reikia
mų darbų at l ikimo: tu r ime 
vienas ki tam padėt i asmenybe 
tvarkytis. Tas darbas sunkus, 
bet būtinas mūsų visų išlikimui. 
Mat, nebūdami pilnai (minėtai 
t re jopai ) s v e i k i , nega l ime 
reikiamai tarnauti nei Tvėrėjui, 
nei savo artimui. Mes privalome 
nuolat dirbti, kad įsigytume 
pilną sveikatą: kūno, proto ir as
menybės darną. Trūkstant nors 
vieno iš to t r e j e t o b ū n a 
t rūkumas ir žmogaus sveika
toje: tik ant trijų (ne dviejų) kojų 
gali sveikata mumyse laikytis. 

A s m e n y b ė s n e s v e i k a t a 
šuo l ia i s a r t i n a žmogui 

n e l a i m ę 

Religiškai ka lbant dvasinė 
(mediciniškai t a r ian t , asmeny
bės, nusiteikimų, būdo) nesvei
ka t a šuo l i a i s a r t i n a kiek
vieno, kad ir protingo ir kūnu 
sveiko žmogaus pražūtį. Mat, 
tik asmenybe sveikas žmogus, 
ne vien kūnu ar protu stiprus, 
yra visai sveikas. Tokį sveika-

Kun. Juozas Augūnas, MIC, 
Šv. Kazimiero Racine, Wis., 
parapijos klebonas, gimė 1914 
m. sausio 17 d., VVorcester, 
Mass. Jo tėvai Silvestras ir Elz
bieta Augūnai pr iklausė Šv. 
Kazimiero parapijai, todėl ten 
Juozukas baigė Šv. Kazimiero 
pa rap i jos mokyklą . To l iau 
mokslą tęsė marijonų Maria-
napolio paruošiamoje mokyklo
je. Matyt marijonų mokykla 
padarė didelę dvasinę įtaką 
jaunuoliui , ir jis apsisprendė 
tapt i kunigu vienuoliu, pasi
r inkdamas savo auklėtojus ma
rijonus. 

Po studijų Marian Hills semi
narijoje, Clarendon Hills, 111., J. 
Augūnas buvo vyskupo William 
O'Brien, Hartford, Conn., pa
šventintas kunigu Marianapolio 
koplyčioje, Thompson, Conn. 
Šventinime dalyvavo abu jo 
tėvai ir sesuo, kuri yra vienuolė 
k a z i m i e r i e t ė ir d i r b a Šv. 
Kryžiaus ligoninės personale 
Chicagoje. Abu kun. Juozo gim
dytojai jau y ra mirę. 

Savo ilgą kunigystės darbą 
jubiliatas pradėjo Aušros Vartų 
parapijoje Chicagoje 1943-46. Iš 
ten buvo paskirtas į Šv. Petro 
parapiją Kenosha, Wis., ir kar
t u aptarnavo Šv. Kazimiero 
filiją Racine, Wis., 1946-50. 
1950-57 darbavosi Šv. Jurgio 
parapijoje, Niagara Falls , N.Y. 
1957 grįžo kaip klebonas į Šv. 
Petro parapiją, kur užbaigė 
mokėti parapijos skolas. Tuo 
m e t u Šv. K a z i m i e r o filija 
Racine buvo jau p a k e l t a į 
parapiją ir turėjo savo kleboną. 

# 

••»»•• i 

Kun. Juozas Augūnas, MIC 

Ilgiausiai pastoracinį darbą dir
bo Šv. Gabrieliaus parapijoje 
Milvvaukee, Wis. 1960-81. Čia 
buvo iškilmingai atšvęstas jo 
kunigystės sidabrinis jubiliejus. 

Savo kunigystės 45 metų 
sukaktuvių proga kun. Augū
n a s a t l a i k ė p a m a l d a s Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Racine, 
Wis., kur dabar jis klebonauja, 
1988 m. rugpjūčio 7 d. Celebran
tą po pamaldų pasveikino Šv. 
Kazimiero parapijos choras ir 
parapiečiai . Buvo sugiedota 
I l g i a u s i ų metų i r į t e i k t a 
dovanėlė. 

Kun. Juozas arba, kaip ameri
kiečiai mėgsta jį vadinti, Father 
Jer ry , visada gerame ūpe, nuo
širdus patarėjas ir rūpestingas 
ganytojas. J is tą Jerry pravardę 
įsigijo būdamas klieriku. 

Gerbiamam jubiliatui linkime 
geriausios sveikatos, visoke
riopos sėkmės ir i š tvermės 
t o l i a u d i rb t i K r i s t a u s 
vynuogyne. 

J u r g i s Mi la s 

MŪSŲ KOLONIJOS 
tos aptar imą 1947 m. priėmė 
Pasaul inė Sveikatos Organi
zacija susidedanti iš 64 tau tų 
sveikatos žinovų. Šis sveiko 
ž m o g a u s a p t a r i m a s d a r 
nea tšauktas , įodėl j is ir mums 
visiems galioja. 

Už tai kiekviena pastanga, pa
d e d a n t i žmogui a s m e n y b e 
tvarkyt is , yra viena geriausių 
priemonių žmogaus kūno ir pro
to gerovės pala ikymui bei jos 
apirusios a ts ta tymui . Nuo pat 
užgimimo, nuo pat mažumės 
t inkamas su vaiku tėvų elgesys 
— tėviška, motiniška pagim
dytojo meilė, vaiko elgesių 
kontroliavimas ir leidimas jam 
normaliai vystytis ir y r a t ikras 
naujagimio sveikos asmenybės 
ugdymas, iki j am subręstant . 

Kai tėvai prie vaiko rūko, ir 
vaikas rūkymu save žudys ir ar
t imui kenks. Kai jie prie vaiko 
persi valgo, ir j is nu tuks ir savo 
širdį be laiko mar ins . Kai su
augusieji girtauja, ir nebus 
j aun imas blaivus. Ir ta ip ne sa
vo lūpomis, bet elgesiais visame 
k a m e t ik v y r e s n i e j i veda 
jaunuosius tai kairėn, tai deši
nėn iš tiesaus — žmoniško kelio. 

Religijos n a u d a 

Viena priemonė, praktikuo
j ama išmintingų žmonių ir ska
t inant i žmones tiesiu keliu eiti 
yra religija. Tik ji tur i būti 
asmenybe ir protu sveikų asme
nų propaguojama, nes t ik tada 
ji y ra gydomoji priemonė. Ne 
religija yra skir t inga, bet ją 
propaguojančių žmonių nusi
teikimai nėra vienodi. Už tai, jei 
norime iš religijos susilaukti gy
domosios naudos, ji tur i būti 
praktikuojama bent minimaliai 
asmenybe subrendusiųjų, nes 
ki ta ip ji gali išvirsti žmogaus 
nelaimės priežastimi. 

Džiugu, kad savo tarpe turime 
pavyzdingą dvasiškį, t a rp tokių 
daugelio kitų, koks yra Tėviškės 
Ev. Liuteronų parapijos kle
bonas kun. Hansas Dumpys. Jo 
nusiteikimai religinėje srityje 
eina ranka rankon su mediciniš
ka is ia i s . Tai gera , vis iems 
naudą nešanti darna . Sėkmės 
jam, nešant mums pilno sveika
t ingumo supratimą, ka ip dabar 
ir dabartinė medicina supranta. 

Cincinnati, OH 
IŠRINKTA N A U J A 
B E N D R U O M E N Ė S 

VALDYBA 

Rugsėjo 4 d., įvyko Cincinnati 
ir apylinkės lietuvių susirinki
mas — piknikas Birutės Flynn 
gyvenvietėje. Susirinkime pra
nešimą padarė prof. dr. Vytau
tas Bieliauskas, ligi šiol buvęs 
šios Bendruomenės pirminin
kas. Buvo taip pat pasitarta dėl 
JAV krašto Bendruomenės ta
rybos būsimo suvažiavimo ir dėl 
JAV Bendruomenės valdybos 
r inkimų. Prof. dr. Bieliauskas, 
kuris buvo Toronte išr inktas 
PLB valdybos pirmininku^pra-
nešė, kad jis vietinei Bendruo
menei dėl laiko stokos toliau 
vadovauti negalės. Šia proga jis 
pravedė naujos valdybos rin
k imus , kuriuose buvo išrinkta 
nauja Cincinnati LB valdyba 
šios sudėties: pirmininku — inž. 
Jonas Matulaitis, sekretore Ma
rytė Fedyk ir iždininku H. Ži
bąs . Nau jas i s p i r m i n i n k a s 
Matulai t is pranešė, kad jis kitą 
susi r inkimą šauks apie lap 
kričio vidurį. Po susirinkimo 
visi dalyviai buvo pavaišinti 
šeimininkų Birutės ir John 
Flynn lietuviškais valgiais. 

- J . V. 
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Chicagos miesto gatvėse šie
met jau buvo pal ik ta 54,000 au
tomobilių. Pe rna i metais buvo 
50,975. M i e s t ui s u s i d a r o 
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Apskaičiuojama, kad šiuo metu 
miesto ga tvėse tebėra 8,000 
paliktų automobil ių, nors daug 
jų nuvežta. Vieno automobilio 
nuvežimas mies tu i kainuoja 
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Kabineto te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6 4 4 1 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

^ hemoroidu gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Te l . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir \ namus 

Kab. tel . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. te l . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S Kedzie Ave. , 
Chicago. III. 60652 

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
C h i c a g o . IL 6 0 6 2 9 

Tel. 436 -7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago. III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave. , Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS . 
Dantų Gydytoja 

2659 VV 59th St., Chicago. IL 
Tel . 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL. 
Tel . 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

P A S K O L O S STUDENTAMS 

Illinois valstija parduos iki 
200 mil. dol. .vertės paskolos 
lakštų, laisvų nuo valstybinių 
mokesčių, kad susidarytų lėšų 
mokslus einančių studentų pa
skoloms. 

K E L S I S TEATRAI 

Du žymūs Chicagos tea t ra i 
suplanavo keltis į naujas, bai
g iamas jrengti patalpas, 1600 
N. Halsted St. Patalpos kainuos 
21 mil. dol. Jose ruošiasi įsikur
ti Steppenvvolf ir Second City. 
Jų patalpos bus skersai gatvę 
nuo Royal George teatro. 

Tel . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlcbigan A v e . , Surte 324 Ir 

5635 S. Pulaski Rd. , Chicago. IL 
Tel. 565-2960 (veikia 24 vai > 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3 2 0 0 W. 81«t Street 

Kabineto te l . RE 7-1168; 
Rezld. 385-4811 

DR. L. D. PETREIKIS 
DAMTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd. , Hickory Hills, lt 
1 mylia i vakarus nuo Hariem Ave 

Tel. 598-4055 
Vaiandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71st St. — Tel . 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr Tumasomo kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

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

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

Dr. Tumasonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
24S4 W. 7 1 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St.. Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southwest Hlgtmay 
Palos Helghts. I I I . 60463 

(312 )361 -0220 (312)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susitarimą 

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

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Kaip buvo sunaikintas 

LIETUVOS KAIMAS 
Lietuvos okupantai naikino 

ne vien mūsų žmones (žudymai, 
deportacijos), bet sudarkė ir patį 
Lietuvos žemės vaizdą — gamto
vaizdį, sulygino žemės paviršių, 
nuleido daugelį ežerų, ežerėlių, 
upelių, iškirto miškelius, nuka
sė kalnelius, išrovė sodybų 
medžius, sugriovė ir pačias 
sodybas. Mat maskviniai eko
nomistai apskaičiavo, kad, 
panaikinus vienkiemius, liks 
apie 58,000 hektarų „laisvų 
žemių", kurios, išvarius jų savi
ninkus, duos „didžiajam" ir vis 
alkanam „broliui" apie 50,000 
tonų mėsos (gyvojo svorio) arba 
300,000 tonų pieno. Šį projektą 
baigia vykdyti „melioracija", 
kurioje dirba 40,000 darbuotojų, 
tūkstančiai traktorių, buldoze
rių ir kitos technikos. Meliora
cija — tai Lietuvos žemės geno
cidas, baigiąs naikinti sodybas. 
Stalinas nusprendė šimtmečiais 
kurtas ir išaugusias gražiąsias 
valstiečių sodybas išnaikinti 
kolchozų kūrimo pagrindu. 

Apie sodybų naikinimą mūsų 
literatūroje, tiek Lietuvoje, tiek 
išeivijoje, tik apgraibomis 
užsiminta. Ir tik dabar „atvi
rumo" laike okup. Lietuvos 
spauda pradėjo šį reikalą atvi
riau kelti. Laikraščiuose atsi
rado šiuo reikalu rašinių, atsi
minimų, o melioracijos inžinie
rius, Stasys Padalevičius, dirbęs 
prie sodybų naikinimo, savo foto 
aparatu įamžino sodybų grio
vimo momentus ir Kaune 
suruošė šiurpią sodybų naiki
nimo parodą, pateikdamas arti 

uždirbtus pinigus, grįžęs i 
tėvynę, galėtų nusipirkti bent 
gabalėlį gimtosios žemės. Ir štai 
dabar — „valstiečiui net nepa
dėkota už atiduotą žemę, turtą... 
Be to, jis turėjo būti laimingas, 
kad už savo įsigytus hektarus ar 
dailesnius trobesius nebuvo iš
gabentas pas baltąsias meškas. 
O kiek tokių liaudies pa
vėžėta: už kuliamąją mašiną, 
malūną, didesnį ūkį. Nekyla 
plunksna ir pačią kolektyviza
ciją pavadinti kūrimosi laiko
tarpiu". Pagal rašytoją, įkūrus 
kolchozus ir suvarius įjuos prie
varta valstiečius, „artojai pirmą 
kartą istorijoj išėjo girti į laukus 
— to mūsų žemelė dar nebuvo 
mačiusi. Ar ne nuo tada ėmė 
klestėti ir plisti neregėtas alko
holizmas, visuomeninio turto 
grobstymas? Argi tai vagystė, 
galvojo valstietis, kad parsine
šiu varpų terbutę iš savo lauko, 
kai ,už darbadienius nėra 
grūdų': valgyti juk reikia. Kova 
už egzistenciją, o ne grobimas". 

Nūdien Lietuvos kaimas pa
grįstai skundžiasi labai 
sumažėjusiu žmonių skaičiumi, 
darbo jėgos stoka. Vėl E. Girdzi
jauskas: „Mūsų kaimo nykimas 
— tai ne vien ūmus žmonių 
perkėlimas į miestą. Iš žemės 
apdirbimo technizacija, bet ir 
nacionalinių tradicijų netektis, 
dvasinių lobių išplėšą, susveti
mėjimas ir mūsų pačių šaknų 
pažeidimas. Pilnaverčiui žmo
gui ne vis vien, kur jo tėvynė, 

SUKAKTUVINIS 
KOMP. GIEDROS GUDAUSKIENĖS 

KŪRINIŲ KONCERTAS 

100 dokumentinių nuotraukų. I n a m a i ' k a s J i s ' i š k u r i r d ė l k o ' 
„Melioracijos" metu buvo su- k o k i e J° išskirtiniai bruožai... 

naikintos ir daugelio žymių Lie
tuvos žmonių gimtosios sodybos. 
Taip išleidžiant poeto Jono 
Aisčio — Aleksandravičiaus 
raštų tomelį, buvo prisiminta jo 
gimtoji sodyba, imta ieškoti jos 
pėdsakų, pagal poeto eilėraštį 
„Augo sode serbentą / Ašarinėm 
kekėm"... Ir štai vienas ieško
tojų — Vyt. Girdzijauskas, rašy
tojas, kelių knygų autorius 
(gim. 1930 m.) rašo: „Neradom 
serbentos, neradom žydinčių 
vyšnių, tik dilgėles, kiečius ir 
pelynas. Kapojom juos su 
dalgėmis, rovėm su šaknimis ir 
vežėm su traktoriais visokiau
si šlamštą iš Aleksandravičių 
sodybos tą vėjuotą vidurvasario 
dieną". 

„Pergalės" žurnale (Nr. 6, 
1988) rašytojas Eugenijus Igna
tavičius (gim. 1935 m.) paskelbė 
labai jautrų rašinį „Apie vie
versį giesmę, žmogų ir pro
gresą". Jis čia sprendžia Lietu
vai labai opią problemą: „Kodėl 
ištuštėjo kaimas, kodėl jame 
nenori likti jaunimas, o ūkiai be 
studentų ir moksleivių pagalbos 
nenuima derliaus, kodėl valsty
bė, turinti bene didžiausius 
juodžemio bei dirbamos žemės 
plotus pasaulyje, milijonus tonų 
grūdų kasmet priversta pirkti iš 
užsienio? Kas atsitiko? Dėl to 
esą kalta kolektyvizacija: „Ar 
žmogus gali pamilti 10,000 ha 
ūkio žemę taip, kai mažą savo 
sklypelį, ūkio farmą — kaip nuo
savą karvutę? Žmoniją, tėvynę, 
tautą — kaip savo šeimą ar mo
terį, vaikus?... Kaip paaiškinti, 
kad valstietis, šimtmečiais die
vinęs žemę ir laikęs ją vie
ninteliu savo gyvenimo pamatu, 
jos atsisakė per keletą parų? 
Net pats parašė pareiškimą ir 
šypsodamasis nuvedė į bendrą 
tvartą gyvulius, nugabeno pa
dargus, atsisakė ištikimosios 
žemės, nugriovė savo sodybą? 
Negirdėtas, net išminties kny
gose neaprašytas atsivertimo 
stebuklas". Toliau jis nurodo, 
kad daugelis lietuvių vykdavo 
uždarbiauti į Pennsylvanijos 
anglių kasyklas, Amazonės 
džiungles, kavos bei arbatos 
plantacijas, kad už sunkiai 

Todėl visai natūralu, kad 
kiekvienas žmogus, kol gyvas, 
norėtų turėti tuos konkrečius 
reliktus, sielos namus, kurie 
neįvertinami jokiais materiali
niais matais. Šio jausmo gėdytis 
turbūt neverta". 

Jurbarko rajono sovchozo di
rektorius pasakęs: „Jei ne
būtume taip skubėję griauti 
vienkiemių, šiandien savo ūkyje 
turėčiau dvigubai daugiau žmo
nių. Visus darbus nusidirb-
tumėm be pašalinių paramos. O 
kiek būtų priauginta gyvulių, 
kiek valstybei parduota mėsos, 
pieno, kiaušinių! Daugelis kai
miečių nepanoro keltis į grupi
nes gyvenvietes. Nugriovus 
sodybas jie išvyko į miestą pas 
vaikus, statėsi namelį rajono 
centre, statėsi trečią ar ketvir
tą kartą savo gyvenime! Jie pa
vargo nuo savo gyvenimo tvar
kos nepastovumo". 

Rašytojas geru žodžiu mini se
nuosius vienkiemius; ,,Ten, 
vienkiemiuose, pirmiausia buvo 
erdvė, tokia būtina kaimiečio 
būsenai. . . Tačiau ištisos 
gyvenvietės paliktos nykiai 
egzistuoti". 

Dėl kolchozų steigimo ir kitų 
priežasčių Lietuvos gyventojų 
prieauglis beveik sustojo... Esą 
tėvai turį sunkiai ir ilgai dirbti 
fermose, fabrikuose. Vaikai ati
duodami į darželius. Juos tėvai, 
rašytojo žodžiais, „pamato tik 
sekmadieniais, tokios šeimy
ninės laimės jiems gana. Abe
jotina šių vaikų ir tėvų laimė. 
Abejotini tampa ir tokie namai, 
vaikų auklėjimas bei pats žmo
gus. Ar ne dėl to paties staigaus, 
o ne nuoseklaus kaimiečių per
sikėlimo į miestus susiklostė ir 
kritiška gyventojų prieauglio 
padėtis? Juk mūsų tauta stovi 
ant išnykimo ribos". 

Autorius rašinį baigia žo
džiais: „Jeigu mes lygiai taip 
pat užteršime vandenis, orą ir 
atmosferą, taip pat išnaikin
sime miškus, gyvūniją, mūsų 
poetai taip pat dainuos apie pa
vasarius, be lakštingalos ir vie
versio giesmės", būsim veltui 
gyvenę ir tikėjęsi įgyvendinti 
užsibrėžtus siekimus. Niekur ir 
niekada žmogus nebuvo ir ne
bus sotus vien duona". 

b . kv. 

Po tiek daug politinių įvykių, 
Kultūros kongreso, šokių 
šventės, seimų ir suvažiavimų 
aprašymų.malonu vėl nukreip
ti dėmesį į savo vietovėse vyks
tančių kūrybinių pastangų vai
sius. Vieną tokį gana tyliai mus 
užklupusį malonumą turėsime 
LB Santa Monicos ir West Los 
Angeles aplinkių ruošiamame 
komp. Giedros Gudauskienės 
koncerte, kurį suorganizavo šių 
apylinkių pirmininkė energin
goji Stasė Korienė. Šiuo koncer
tu bus norima supažindinti 
vietos publiką su naujai 
išleidžiama kompozitorės 
muzikos kasete, o data supuola 
su šios muzikės 65 gimtadieniu. 

Giedros Gudauskienės asme
nybė nuostabiai šviesi. Ji neturi 
savyje niūrumo ir net tamsiau
siose gyvenimo valandose su
randa vilties kibirkštį ir saulėta 
šypsena greitai sugrįžta į jos 
veidą. Kartą ji pastebėjo, kad 
galvojanti garsais. Tad ir nenuo
stabu, kad taip galvojant jos : 

muzika ne gramzdina į melan
choliją, o pabrėžia gyvenimo 
džiaugsmą. 

Komp. Gudauskienė myli 
gyvenimą, myli žmones. Todėl 
ir jos muzika nekuriama aka
demijai; ji kuriama žiūrint iš 
socialinio taško, — žmonėms. 
Yra geras posakis, kad „nėra 
teatro be publikos ir nėra kon
certo be klausytojų". Ne kiek
vienas klausytojas rūpinasi, 
pagal kokio senumo formulę 
buvo rašytas jos tango, — lyg 
formulės naujumas jau ir 
reikštų pasisekimą! Klausytojas 
nori būti emociniai paliestas kū
rinio melodijos, jis turi norėti ją 
girdėti ir girdėti. 

Dabar šiek tiek apie komp. G. 
Gudauskienės gyvenimą. Nuo 
10 iki 17 metų amžiaus ji studi
javo Kauno valst. konservato
rijoje, L. Dauguvietytės-Malko 
fortepijono klasėje. Nuo 
jaunystės mėgo improvizuoti. 
Vokiečių okup. valdžiai užda
rius konservatoriją, pradėjo 
dirbti kaip akompaniatorė, tuo 
pat metu imdama dainavimo 
pamokas pas N. Karnavičienę. 
Pasitraukus į Vakarus, vėl tęsė 
darbą kaip akompaniatorė 
išraiškos šokiui Vokietijoje ir 
Amerikoje. Atvykus į Chicagą, 
1951 metais baigė kompozicijos 
ir muzikologijos klasę Roosevel-
to universitete. Pirmoji jos 
sukomponuota ir įgrota į 
plokštelę daina buvo „Vieš-

RŪTA KLEVĄ 
VIDŽIŪNIENĖ 

paties pasaul is" , žodž. B. 
Brazdžionio, įdainuota V. 
Jonuškaitės-Zaunienės. 

Kompozitorės kūrybą galima 
skirti į du etapus. 1946-61 m. 
Chicagoje sukurta muzika 
pasižymi modernia harmonija, 
tautinio ilgesio tematika, tačiau 
visada dar aiškia muzikine for
ma. Čia parašė eilę solo dainų, 
fortepijonui muzikos, ir 
vaikams vaidinimui „Gyvulių 
Teismas" (Alės Rūtos), Skaitė 
daug paskaitų, dirbo Marguty
je reguliariose programose 
Pelkių žiburėlyje. Pasakodama 
apie savo kūrybą fortepijonui ji 
pastebėjo, kad negana fondui 
rūpintis dainelėmis pradžios 
mokykloms, bet reiktų pagal
voti ir apie jaunosios kartos pia
nistus, nes tie yra priversti 
skambinti, ką gauna, groja tai , 
kas pianistiškai ir neperdaug 
moderniai parašyta. O gal tokie, 
kaip pianistas Bakšys, nėra net 
girdėję apie Muzikos archyvą? 

Tada, dar Chicagoje, yra ra
šyta sonata ir varijacijos 
Pasvarcyk Antela, kurios buvo 
atliktos Šviesos-Santaros kon
certe ir Šv. Kazimiero akademi
joje, kai varijacijas mokyt. A. 
Valeišaitė panaudojo išraiškos 
šokiui. 

Visa kita rašyta jau Los Ange
les, nuo 1961 metų. Impresijos 
buvo sukurtos užprašant D. Ra-
zutytei ir Skiriūtei, ruošiant 
Jaunimo ansamblio moderniškų 
šokių grupe pasirodymui Shera-
ton viešbutyje. Koncertinis tan
go irgi turėjo savo pradžią Šv. 
Kazimiero parapijai pirkus 
naują pianiną, ir buvo premi
juotas populiarios muzikos kon
kurse. 

Kalifornijoj jos kūryba tampa 
daug įvairesnė, Lietuviška suita 
dviems ^elistams, suita elek
trinei r ;arai, xilofonui su for
tepijonu, impresijos fortepijonui 
su mušamaisiais, visa eilė dainų 
moterų chorui, jaunimo chorui. 

Didelis šių dabar taip popu
liarių kompozicijų nuopelnas 
skirtinas ir pianistei Raimondai 
Apeikytei, su kuria išsivystė 
graži draugystė. Taip gimė Suk
tinio varijacijos, Los Angeles 
vaizdai ir Vilniaus prisimi
nimai. Retas kompozitorius 
turėjo laimę savo kūrinį išgirs
ti, vos spėtą parašyti, juos išpo
puliarinant pianistei koncer

tuojant Kanadoje ir Pietų 
Amerikoje. Visi žinom Raimon
dos polinkį į romantiką, tad 
buvo kreipiamas dėmesys į jos 
page idav imus ruošiant j a i 
romantiško stiliaus koncertinę 
programą. Jai dedikuotas ir 
koncertinis tango. Šiose kompo
zicijose j auč iamas pu ikus 
kompozicijos ir fortepijono tech
nikos žinojimas. 

Plačiajai visuomenei kompozi
torė yra daugiausia žinoma iš 
jos dainų: nuo lengviausių mūsų 
mažiesiems bei jaunimui iki 
sunkiausių, sukurtų mūsų pasi
žymėjusiai solistei G. 
Capkauskienei. Jai dedikuotos 
keturios dainos yra išleistos at
skiru leidiniu. 

Pažymėtina, kad yra nemažai 
iš leis ta publikos mėgiamų 
dainų pokyliams, jų didelis 
skaičius yra įgrota į plokšteles 
Amerikoje, Kanadoje ir dabar 
Europoje. 

Galiausiai paminėtina opere
tė Aldona. Koncerte išgirsime ir 
keletą dainų iš šios lietuviška 
tematika parašytos operetės. Ją 
jau seniai buvo numatyta paro
dyti mūsų scenoje, bet planai 
nusikėlė ateitin dėl netikėtos 
komp. Gudauskienės sūnaus 
mirties. Reikėjo laiko, reikėjo 
daug jėgų giliai atsidusti, nu
sišluostyti ašaras ir paskandinti 
savo motinišką skausmą muzi
kos garsuose. 

Dar tenka paminėti dainas 
poetų B. Brazdžionio, Aisčio, 
Andriekaus, Julijos Švabaitės, 
Alės Rūtos, Gražinos Tulauskai-
tės žodžiams. Jas dažniausiai at
likdavo solistės Birutė Vizgir
dienė ir Stasė Pautienienė. 

Komp. G. Gudauskienės įna
šas į l ietuvišką muzikinę 
literatūrą yra ne tik didelis 
skaičius kūrinių vokalui ir 
fortepijonui, bet ir naujumų 
įvedimas, kaip, pavyzdžiui, 
folkloro, patarlių panaudojimas. 
Taipgi liaudies dainų pritai
kymas koloratūrai-sopranui, 
varijacijų formoj (Apynėlis) ar 
išauginant į „meno" dainą 
(Kregždutė). Ji yra pirmoji lietu
vė moteris sukompanavus ir 
išleidus tiek kūrinių forte
pijonui, išleidus jų kasetę. Yra 
turėjusi keturis savo kompozi
cijų koncer tus , šis bus 
p e n k t a s i s . Labai s tengėsi 
supaž ind in t i amer ik ieč ių 
publiką su lietuvių muzika per 
radijo programas, koncertus, 
gaidas universitete, tardama 

Kompozitorė Giedi a Gudauskienė 

žodį apie lietuvius kompozi
torius. 

Giedra Gudauskienė nebuvo 
muzikė — užsidarėlė. Paminė
tina jos visuomeninė veikla, 
ypač kai atsikėlė į Los Angeles 
ir pradėjo dirbti su jaunimu. Pa
rašė eilę dainų vaikams ir pagal 
Vytę Nemunėlį muzikinį vaidi
nimą „Meškiukas Rudnosiu-
kas". Eilę metų padėjo Spin
dulio jaunimo ansambliui Kad. 
0. Razutienėi, paruošdama 
akompanimentus, harmonizuo
dama dainas. Yra įdainuota šio 
ansamblio visa G. Gudauskie
nės dainų plokštelė. S. Monikos 
ir West Los Angeles LB-nė 
išleido jos dainas vaikams 
„Norėčiau skristi", pati autorė 
išleido „Meškiuką Rudnosiuką" 
ir mūsų liaudies dainas anglų 
kalba, vertė Vita Kevalaitienė, 
kuri taip pat parengdavo ištrau
kų iš įvairiu operečių vertimus 
į lietuvių kalbą. Pagal P. Lam-
berto žodžius buvo išleista 
populiarių dainų ciklas „Metų 
laikai", išleido M. Lembertienė 
ir L. Mažeikienė su savo 
suorganizuotu vienetu Baltijos 
Vėjai. Keletą kartų lankėsi San 
Francisco Liet. Bendruomenės 
kviečiama. Operečių tekstų 
vertimas — didelis darbas. Ačiū 
Vitai Kevalaitienei už Žaviąją 
Damą. Linksmąją Našlę. Pietų 
Vandenyną ir Keliaujame, ku
riuos parodėme įvairioje pro
gramose, kai buvo pageidauja
mos populiariom dainos. 

GYVULIUKAI 
PENSININKAMS 

Yra statistiškai įrodyta, kad 
vieni gyveną žmonės ir turį 
naminį gyvuliuką rečiau 
suserga, būna gerensėje nuo
taikoje ir ilgiau gyvena negu jų 
neturintieji. 

įgalinti vyresnius žmones 
(pensininkus) turėti gyvuliukus, 
gyvylių globos draugija Anti-
Cruelty Society, remiama 
Purina įmonės, Chicagos 
apylinkėse pradeda jau antrus 
metus ,,Pets for People" 
programą. pagal kurią 
apylinkių pensininkai gali 
nemokamai gauti šunelį ar 
katytę, kas ne tik pradžiugina 
pensininkus, bet ir sumažina 
benamiu gyvuliukų skaičių jų 
prieglaudose. 

Per šią programą kvalifi
kuojantys pensininkai ne tik 
nemgkamai gauna gyvuliuką, 
bet Purina fondas už juos 
sumoka gyvuliuko registravimo 
mokesčius, apmoka skiepus ir 
neutravimą, ir duodamas 
dirželis gyvuliukui vedžioti,, 
dirželis su savininko inf' Tnaci-
ja ant kaklo ir dubenėliai 
maistui ir vandeniui. Be to. Dr. 
Scholl fondas šiems pen
sininkams gyvyliukų šeiminin
kams taip pat apmoka veteri
narinę priežiūrą per visą 
gyvuliuko amžių. Susidomėję 
skambina Anti-Cruelty Society 
644-8338. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 
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Tačiau nemanykite, kad šis garsus miestas tegali 

parodyti svečiams perstekininkams tik žmogėdras ir 
kaimiečius. Tai vieta, kur gal geriausiai gyvenama 
visoje Naujoje Anglijoje. Visoje Amerikoje jūs nerasite 
didesnio skaičiaus pasiturinčių namų, sodų ir puikių 
parkų, kaip New Bedforde. Iš kur jie atsirado šitoje, 
anksčiau tokioje skurdžioje šalyje? 

Eikite pažiūrėti simbolinių, geležinių perstekių ties 
tais išdidžiais namais ir jos jums atsakys į klausimą. 
Taip, visi šitie puikūs namai, visi šitie žydį sodai 
išdygo ar tai iš Atlanto, Pacifiko ar Indijos vandenynų. 
Kiekvienas jų buvo persteke pervertas ir iš jūrų dugno 
atvilktas čia. 

Sakoma, kad New Bedforde tėvai savo dukroms 
kraičio duoda banginius. Jeigu norite matyti, turite at
vykti į New Bedforde švitinčias vestuves, nes, kaip jis 
sako, jie turi didžiausias aliejaus atsargas kiekvienuose 
namuose ir kasnakt jie išdegina milžiniškus kiekius 
iš banginio taukų padarytų žvakių. 

Vasarą miestas labai gražus, pilnas ilgų bulvarų, 
apsodintų puikiais klevais, žalios ir aukso spalvų, o taip 
pat yra šviesių terasų su linksmomis gėlėmis ant nuogų 
uolų, sudėliotų ten paskutinę kūrimo dieną. New Bed-
fordo moterys ten žydi kaip jų pačių raudonos rožės. 
Tačiau rožės težydi tik vasarą, tuo tarpu jų skruostų 
šviežumas yra amžinas. 

VIL Koplyčia 
Tame pačiame New Bedforde yra banginių gaudy 

tojų koplyčia ir maža tėra niūrių žvejų, besirengiančiu 
išplaukti į Pacifiko ar Indijos vandenynus, kurie 
sekmadieniais j ją neatsilankytų. 

Sugrįžęs iš rytmetinio pasivaikščiojimo, aš ryžausi 
užeiti į ją. Saulėtą padangę aptraukė miglos ir pasipylė 
lietus. Įsivilkęs į vilnonį, vadinamą meškos oda. kvarką, 
aš klampojau per audrą. įėjęs koplyčioje radau maža 
tikinčiųjų: jūreivių, jų žmonų ar našlių. Ten viešpatavo 
slegianti tyla, kartas nuo karto pertraukiama vėjo stū 
gavimų. Kapelionas dar nebuvo atėjęs, ir tylios vyrų 
bei moterų salelės laukė nejudančios, akis atr- mukios 
į mažas marmuro lentas, juodai apvedžiotas, k u nu
buvo įmūrytos į sienas iš abiejų sakyklos pmtą. 11 
se iš jų buvo galima perskaityti štai ką: 

John Talbott'o 
šventam atminimui, kuris būdamas 
18 metų nuskendo netoli nuo 
Nusiminimo salos. Patagonijoje, 
1836.XI.I. Ši lenta jo sesers skiriama jo 
atminimui. 

Šventam atminimui 
Roberto Lang, VVillis Ellery, Nathano 
Coleman, Valterio Canny, Seth Macy ir 
Samuelio Cleig laivo Elisa valties 
įgulos narių, kurie banginio velkami 
žuvo Pacifike 1839.XIII.31. 
Šią lentą čia padėjo išlikę gyvi jo 
draugai. 

Šventam atminimui 
kapitono Ezekielio Hardy, kuris ban 

ginio buvo užmuštas laivo nosgalyje 
Japonijos pakraščiuose 1833.VIII.3. 
Šią lentą jo atminimui padėjo jo 
našlė. 

Atsisėdau šalia durų ir. truputi pasisukęs, nuste
bau matydamas netoli manės r>esėdinti Queeųuegą. Pa
veiktas vietos iškilmingumo, jis žiūrėjo nustebusio ir 
netikinčio smalsumo žvilgsniu. Tas laukinis buvo vie
nintelis žmogus pastebėjęs mano jėjimą. nes jis. kai 
nemokąs skaityti, nebuvo 3»k MllpįJ dėmesio į tų lentų 
mūruose skaitymą. 

Nereikia ir sakyti, kokie jausmai buvo apvaldę 
mane išvakarėse kelionės į Nantucketą, bežiūrint į tas 
marmuro lentas ir beskaitant, koks likimas ištiko 
anuos banginių medžiotojus, kurie pirma manęs buvo 
išvyk". Tačiau nepaisant visko, aš vėl pralinksmėjau. 
Taip! Mirtis tyko bemedžiojant banginius. Tebūnie! 
Mano kūnas lėra tik apvalkalas mano aukštesnės 
esybės. Jeigu norite, pasiimkite ji. sakau, nes jis ne 

.no Tad m < valio NautuuketaH Ir aš ten vykstu. 

VI I I . Salyklą 
Man kiek pasėdėjus. įėjo žmogus pagarbios išvaiz

dos, bet stiprus pagal savo metus. Iš perveriančio 
žvilgsnio, kuriuo apvedė tikinčiuosius, supratau, kad 
tai buvo kapelionas, garsusis tėvas Mapple. kaip 
banginiu medžiotojai jį vadino, ir labai gerbė. Savo 
jaunystėje buvo jūreivis ir perstekininkas, bet jau 
daugelį metu dirbo atsidėjęs sielų išganymui. Kiekvie
nas, anksčiau girdėjęs jo gyvenimo istoriją, negalėjo 
į jį nežiūrėti be didelio susidomėjimo, nes po tam 
tikromis dvasinio luomo ypatybėmis, jam būdingomis, 
galėjai įžvelgti jo jūrinius nuotykius, kuriuos savo laiku 
patyrė. _ . 

(Bus daugiau) 

http://1839.XIII.31
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GRAŽI ŠVENTĖ 
KUKLAUS 

JUBILIEJAUS 
Gražiose Michigan ežero 

pakrantėse į rytus nuo Chicagos 
įsikūrė kelios lietuvių kolonijos. 
P r ad in inkė buvo Beverly 
Shores vietovė su 50 metų is
torija, po to buvo Union Pier su 
27 metų praeitimi, Michiana, 
Lakeside , New Buffalo ir 
jauniausia Harbert kolonija, 
prieš penkiolika metų pirmie
siems pionieriams — Kasnickų 
šeimai įsikūrus. Lietuvius vilio
jo pasakiškai gražios ežero 
pakrantės, smėlynai, kopos, 
š imtamečia i lapuočiai bei 
spygliuočiai. Tai lyg Baltijos 
jūros pakrantės su Palanga, Ni
da, Juodkrante. 

Union Pier lietuvių kolonijos 
įkūrėjas buvo Algirdas Karaitis 
su šeima, atidaręs Gintaro va
sarvietės pilies duris. Karaitis 
buvo ir Lietuvių draugijos pra
dininkas, pirmasis pirmininkas 
su valdybos nariais Petru 
Aušiūra ir Ramanausku. Union 
Pier lietuvių kolonija pernai 
iškilmingai minėjo Lietuvių 
draugijos 25 metų sukaktį. Tai 
buvo labai graži, turininga 
šventė. Joje dalyvavo gen. kon
sulas Vaclovas Kleiza su žmona, 
dainavo solistas Algirdas Bra
zis. Šią šventę — sidabrinę 
sukaktį suorganizavo dabar
tinis pirmininkas Edmundas 
Vengianskas. 25 metų laiko
tarpyje draugijos pirmininkais 
buvo A. Karaitis, P. Norkaitis, 
I. Dapkienė, A. Dargužis, A. 
Klimavičius, D. Šukelis, J. 
Girdžiūnas, I. Bumelis. P. 
Nenius, V. Bigelis. Garbės na
riai yra Algirdas Karait is , 
Antanas Klimavičius ir a.a. dr. 
Jonas Valantiejus. Visi pirmi
ninkai bei valdybų nariai pa
rodė daug sumanumo aktyviai 
draugijos veiklai. Draugijos 
veiklą ryškina susirinkimai, 
įvairūs minėjimai, proginiai, 
tradiciniai renginiai, kultū
rinės vakaronės, paskaitos 
ir kt. 

talką ir pabrėžta, kad vienybę 
ryškinant „Biuletenyje" bus 
spausdinama tik tai, kas jungia 
visus narius bendram lietuvy
bės palaikymo darbui. 

Pirmasis kreipimasis į drau
gijos narius neliko balsu tyruose 
šaukiančiu. Į darbą rašytine 
medžiaga įsijungus nuoširdiems 
talkininkams J. Rimkūnui, O. 
Petrienei, J. Girdžiūnui, A. Kli
mavičiui, J. Palukaičiui, V. 
Šimaičiui, D. Šukeliui ir ki
tiems, po metų Biuletenis buvo 
išplėstas iki 24 puslapių. Jo 
viršeliai papuošti Lietuvos vaiz
dais, puslapiai draugijos veiklos 
iliustracinėmis nuotraukomis. 

„Biuletenio" 5 metų jubiliejų 
švęsti rugpjūčio mėnesio gale į 
gražią Mikšių sodybą Lake-
sidėje susirinko per 50 žmonių, 
šaunių vyrų ir dailių moterų. 
Oras niaukstėsi, saulė kovojo su 
debesimis, visų ilgai lauktas ir 
prašomas lietus gaubėsi aukš
tumoje tamsiomis spalvomis. 
Jei lis, neįvyks plaukymo žaidy
nės gražiai viliojančiame van
dens baseine, bet žmonių susi
būrimą neišsklaidys, nes gera
širdžiai Mikšiai svečiams įrengė 
specialiai dideles patalpas. Grei
čiausiai taip pat teniso žaidynės 
ir krepšinio bei t inkl in io 
rungtynės neįvyks paruoštose 
aikštelėse. Čia kaip gerai įreng
tame sveikatos klube gali atlik
ti visus kūno judesius, pratimų 
visuma organizmui stiprinti. 
Reikia t ik stebėtis Mikšių 
šeimos svetingumu, drau
giškumu, rūpestingumu. 

Svečių priėmimas ir pasi
tikimas buvo žvaliai supla
nuotas. Šį kartą išimtis buvo pa
daryta vyrams, jiems pirmiau
sia prisegant gėlių puokštes, 
simpatingoms ponioms palydint 

CLASSIFIED GUIDE 

Komisija, surengusi Union Pier Lietuvių draugijos „Biuletenio" šventę. Iš kairės: P. Mikštienė, 
O. Kronienė, M. Nenienė. S. Cibienė ir priekyje — S. Steponkienė. 

prie svečių registracijos stalo. 
Visų svečių nuotaika buvo 
pakili. Kalbų kalbelių marios. 
Šypsenos galynėjosi, skardeno 
juokas. Vienam saulės spindu
lėliui prasimušus pro debesis, į 
žydrą mėlyną vandens baseiną 
pirmoji įšoko Petrienė, pasekė 
Radienė ir kiti plaukiojimo 
čempionai su senu jūros vilku 
Linartu priešakyje. To tik 
reikėjo! Po kelių minučių dangų 
apgaubė juoda tamsa, prapliupo 
lietaus debesys, švaistėsi žaibai, 
griaustinis ne juokais ėmė 
gąsdinti. 

Ačiū ir už tai! Bet dabar, kai 
tik buvo pietų metas, ir visi 
susirinko į didžiulę Mikšių 
namų salę. Vaišės buvo karališ
kos. Jas paruošė žemaitės, aukš-
taitės, suvalkietės, pateikusios 
savo tėviškių receptų geriausius 
maisto gaminius. Visi buvo 
dėkingi S. Cibienei, O. Kro-
nienei, P. Mikštienei, M. Nenie-
nei, S. Steponkienei. Jei jos 
sutartinai atidarytų restorano 
biznį, daug esamų restoranų 
uždarytų duris. 

Po išmįslingai paruoštų vai
šių, nuoširdaus vaišingumo, 
Liudas Kronas šakučių skambe
siais paprašė tylos. Dabar galu
tinai paaiškėjo šio gražaus susi
būrimo tikslas. Atšvęsti „Biule
tenio" pirmąjį 5 metų jubiliejų. 
Pasidžiaugti jo leidimu, turiniu, 
reikiamai įvertinti jo reikalin
gumą. Ir svarbiausia — be 
„Biuletenio" redaktoriaus Ed
mundo Vengiansko pasiauko
jimo, didelio darbštumo suma
numo, jo šmaikščiai talentingos 
plunksnos nebūtų leidinio, nei 
šio jubiliejaus. Vietiniai šiuo lei
diniu rodo didelį pasigėrėjimą ir 
dosniai remia jo leidimą. Kvie
tė kalbėti svečius iš kaimyninės 
vietovės. Kalbėjo Zuzana Gali
nienė, buvusi Beverly Shores 
Lietuvių klubo pirmininkė, da
bartinė valdybos sekretorė ir 
kiti. Edmundas Vengianskas 
paveldėjo skautišką parei
gingumą, karišką drausmin
gumą darbui, \eiklai, įmantrią 
žurnalistinę plunksną, gražių 
žodžių išraišką. Jo sumaniai 
redaguojamas „Biuletenis" po 

NAUJO JAV LB PIRMININKO BELAUKI \NT 

daugelio metų patekęs į archy
vus istorijos tyrinėtojams at
skleis vienos didelės kolonijos 
išskirtiną visuomeninį gyve
nimą. Dabar šis leidinys jungia 
žmones, juos informuoja ir for
muoja, skatina bendradarbius 
kūrybai, atskleidžia rašytinio 
žodžio grožį. 

Po sveikinimo bei linkėjimų 
Ona Petrienė perskaitė humo
ristinį rašinį. Juokėmės kakta 
į stalus baksnodami. Tai buvo 
linksma klausytis. 

Išprašėme, kad ir „Biule
tenio" redaktorius pasakytų 
žodį. Jis kuklus. Manieringais 
rankų judesiais palydėjo pa
dėkos nuoširdžius žodžius. Dirb
kim vyrai! 

Linkime, kad „Biuletenis" 
susilauktų dar kitų jubiliejų ir 
Edmundas Vengianskas nieka
dos nesiskirtų su žurnalistine 
plunksna, nes tai jo gyvenimo 
talento dalis. 

Nežiūrint, kad dangus grū
mojo, tamsūs debesys dengė 
žemę, lietus kibirais lijo, žaibai 
kelią rodė, „Biu le ten io" 
jubiliejinė diena buvo šviesi. 
Šviesi akyse ir širdyje. 

Vytautas Kasniūnas 

E d m u n d a s V e n g i a n s k a s 
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Pier Lietuviu draugijos narių 
susirinkimo pritarimu prieš 
penkerius metus, pirmininkui 
Edmundui Vengianskui 
pasiūlius, buvo nutarta leisti 
„Biuleteni". Jį redaguoti sutiko 
E. Vengianskas. plačiai ir akty
viai pasireiškiąs žurnalistine 
plunksna. Draugija turi arti 
300 narių, kurie gyvena ne tik 
plačioje apylinkėje, bet taip pat 
ir tolimesnėse vietovėse. Lei
dinys buvo reikalingas ryšių 
pa la ikymui bei draugi jos 
veiklos dokumentac i ja i . 
Rugpjūčio mėnesį išėjusiame 5 
metų jubiliejiniame numeryje 
redaktorius rašo: „Pirmaisiais 
metais buvo išleistas kuklus, 
vos 6 puslapių, pirmasis „Biule
tenio" numeris. įvadiniame 
pirmosios laidos straipsnyje 
buvo apibrėžtas „Biuletenio" 
tikslas, pateiktos žinios bei kita 
n a r i a m s re ikal inga žinoti 
informacija apie tų metų Drau
gijos atliktus darbus ir pareikš
ta viltis susilaukti narių įvai
rios paramos. Buvo kviečiami 
plunksną valdantieji nariai i 

BRONIUS JUODELIS 

Kai išeivijos visuomeninio ir 
organizacinio vadovavimo dar
bas sunkėja, kai retėja sėkmin
gai vadovauti sugebančių eilės, 
o reikiamo prieauglio mažai 
sulaukiame, ypatingai yra 
malonu spaudoje skaityti, kad 
būsimos kadencijos JAV LB 
krašto valdybos vadovavimui 
turime du kandidatus. Abu yra 
pajėgūs ir nuoširdūs bendruo-
menininkai, nors su skirtinga 
visuomeninio darbo patirtimi, 
skirtinga vadovavimo taktika, 
skirtingu žvilgsniu į veiklos 
apraiškas bei respektu skir
tingai nuomonei. 

Malonu buvo skaityti „Drau
go" rugsėjo 2 d. numeryje po
kalbį su vienu iš kandidatų į 
pirmininkus dr. Antanu Razma. 
Maloniausia, kad jis sutiko 
kandidatuoti ir savo didelį vado
vavimo patyrimą skirt i 
Lietuvių Bendruomenės labui. 

Vieni pirmininko pareigose 
mato sporto komandos kapito
ną, kuris siekdamas laimėjimo 
surenka stiprią komandą, joje 
išugdo bendro laimėjimo entu
ziazmą ir taktiką ir visus su
jungia savo autoritetu, at
sakomybe ir tolerancija. Kiti 
pirmininko pareigose mato 
laivo kapitoną, kurio spren
dimai įgulai privalomi, nors 
laivas ir užplauktų ant 
seklumos. 

Daug dirbti teko kartu su dr. 
Antanu Razma Lietuvių Fondo 
ir Lietuvių Bendruomenės 
renginių plotmėje. Visuomet jis 
buvo sporto komandos kapito
nas . Jo gairės LB kraš to 
valdybos vadovavimui atsispin
di tame pasikalbėjime „Drau
go" straipsnyje, kas parodo jo 

turimas kvalifikacijas atsakin
goms pirmininko pareigoms. 

Lietuvių tautos dabartinis 
dinamiškas laisvės siekimas 
pareikalaus iš būsimos JAV LB 
krašto valdybos dėmesio ir para
mos tautai tėvynėje. Kartu pa
reikalaus ir reikiamo atsargu
mo, siekiant tautai suvereniteto 
neaiškiose aplinkybėse. Parei
kalaus ir vieningų pastangų su 
kitais veiksniais laisvame 
pasaulyje, siekiant laisvės ir tei
sėtumo atstatymo Lietuvoje, sie
kiant laisvojo pasaulio valstybių 
ar tarptautinių institucijų 
talkos. Tas vieningas lietuvių 
partiečių ir nepartiečių pastan
gas šią vasarą matėme Vilniu
je, Vingio parke ir kitur. Tei
singai sako dr. Antanas Razma, 
kad mūsų tarpusavio nesutari
mai yra piktybiniai augliai, 
kuriuos reikia išrauti . Jis 
sugebėjo išrauti nereikalingus 
auglius Lietuvių Fonde, jis 
sugebės nuo jų atsikratyti ir 
visos mūsų išeivijos bendrose 
pastangose dėl Lietuvos laisvės. 

Tolimesnis lietuvybės išlai
kymas išeivijoje vis parei
kalauja didesnių ir tvirtesnių 
pastangų. Šį darbą atlieka 
lituanistinė mokykla su didelė
mis tė\ ų pastangomis, jaunimo 
organizacijos, kultūriniai ren
giniai, o kas dieną šį didelį 
darbą atlieka mūsų perijodinė 
spauda ir lietuviškoji knyga. 
Būdamas Lietuvių fonde dr. 
Antanas Razma rūpinosi vis 
didesne ir gausesne lėšų parama 
šiems lietuvybės išlaikymo rei
kalams, keliant Fondo kapitalą, 
keliant ir pelno padalinimą. 
Neabejoju, kad jo tolimesnis 
pasilikimas Lietuvių Fonde ir 
vadovavimas krašto valdybai 
bus labai naudingas LB lietu

vybės išlaikymui išeivijoje. 
Lėšos yra svarbi mūsų veiklos • 

jėgainė švietimo, kultūros, 
socialinėje, visuomeninėje ir 
politinėje veikloje. Jų 
sutelkimas ir racionalus panau
dojimas daugelį metų buvo 
vadovaujamas dr. Antano Raz
mos rankomis, tokių rankų rei
kalinga ir JAV Lietuviu Bend
ruomenė, kad surinktas kiek
vienas našlės skatikas ar mili
jonieriaus tūkstantinė būtų 
panaudojami ten, kur yra svar
biausi Bendruomenės interesai. 

Per eilę metų JAV LB 
svarbiausios krašto valdybos in
stitucijos ar jų svarbiausi, di
džiausi renginiai koncentravo
si Chicagoje, kur yra daugiausia 
patyrusių rankų ir gabių vado
vų šiems darbams atlikti. Ir 
dabartinėje krašto valdyboje di
džiausioji LB darbų dalis atlie
kama Chicagoje. kurioje, kaip 
pridera išeivijos lietuvių sosti
nei, buvo ir bus svarbiausi lie
tuvybės išlaikymo bei organiza
cijų centrai. Todėl yra džiugu, 
kad po daugelio metų Chicago
je vėl atsirado toks stiprus kan
didatas JAV LB pirmininko pa
reigoms, kad vadovavimas būtų 
efektingesnis, mažiau išlaidus ir 
labiau naudingas didžiajai 
Lietuvių Bendruomenės šeimai. 
Bendruomenės potencialių dar
buotojų turi ir kitos lietuvių 
kolonijos. Jų įjungimas į krašto 
valdybą irgi bus reikalingas ir 
svarbus. 

Ateinančioje sesijoje JAV LB 
tarybos nariai, rinkdami krašto 
valdybos pirmininką, turi at
siminti savo didelę atsakomybę, 
kad komandos kapitono parin
kimas nulems ir komandos 
sudarymą ir JAV LB ateities 
darbu atlikimą. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS I PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6109 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

^ miš, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEIL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

MISCELLANEOUS 

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 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
ižmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME P I R K I M E 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai [kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

HELP WANTED 

Reikalingas pianistas sugebąs 
skambinti nekompolikuotas gaidas 
vieną dieną savaitėje už atlygi
nimą. Skambint i vakara is 
779-0111. 

ALGIRDAS LEONAS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tai. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

GIEDRE 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir remontuoju visų rūšių namo 
šildymo įrengimus ir pakeičiu vandens 
šildytuvus. 

ALBIN BANYS 
447-8806 

Ši istorinė apysaka yra iš 13-jo 
amžiaus gyvenimo Lietuvoje, vaiz
duojanti tų laikų gyvenimą, papročius, 
karo žygius, jaunatvišką meilę ir prisi
rišimą prie senosios tikybos. 

Knyga 166 psl., kieti viršeliai, gražiai 
išleista. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė 1984. Kaina su persiuntimu 
$8.00. Illinois gyventojai moka $8.50. 

Užsakymus siųsti; 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

Laiškas 

PATIKSLINIMAS 

Mano parašytas kun. Antano 
Kardo nekrologas „Draugo" 
1988.VIII.30 laidoj,spaustuvėj 
iškritus vienai eilutei ir vienam 
kableliui, išėjo sunkiai išspren
džiamas galvosūkis. Aš redakci
jai siunčiamą nekrologą pradė
jau taip: 

„Kunigas Antanas Kardas, 
paskutinius šešerius metus Sun-
ny Hills. FL, gyventojas, mirė 
1988 m. rugpjūčio 11 d. Po 
1987 m. balandžio 10 d„ kada 
buvo pada ry ta sunki, bet 
sėkminga penkių kraujo ta
kų i širdį perkėlimo operaci
ja, jo gyvenimas nebuvo leng
vas. Vos spėjus pasidžiaugti šios 
operacijos sėkme, paaiškėjo, 
kad būtina antroji operacija, 
dabar jau vėžio, žarnyne". 

Alfonsas Nakas 

NARKOTIKAI 
IŠ RYTŲ BERLYNO 

Vakarų Vokietijos policija 
praveda investigaciją. ar Rytų 
Vokietijos Berlyno Schonefeld 
aerodromas nėra perėjimo 
punktas Vakarų Berlyne atsi
randantiems narkotikams, o iš 
ten keliaujantiems j visus Eu
ropos kraštus. Vakarų Berlyno 
policijos viršininkas sako, kad 
miestas tvindomas narkotikais 
ir manoma, kad tikrinimo 
„skylė" yra Rytų Berlyno 
Friedrichsstrasse traukinių 
stotis, iš kurios kasdien į 
Vakarų Berlyną atvažiuoja 360 
traukinių. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

DVIDEŠIMT KETURIAS VALANDAS PER DIENĄ, 
leidinys, asmenims turintiems alkoholizmo 
problemų. 373 psl. 1988 $8.00 

IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS, sudarė 
Leonardas Kerulis. 544 psl. 1981 $20.00 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI. Jonas 
K. Karys. 255 psl. 1953 $5.00 

ILGESIO VALANDĖLĖS, eilėraščiai. Leonardas 
Simutis. 227 psl. 1987 $8.00 

RINKTINIAI RAŠTAI, I tomas. J. Puzinas. 864 psl. 
1983 $12.50 

RINKTINIAI RAŠTAI, II tomas. J . Puzinas. 748 
psl. 1983 $12.50 

VIENA ŠIRDIS, romanas. Anatolijus Kairys. 192 
psl. 1988 $7.00 

BALSAS IŠ ANAPUS, poezija krikšč. suk. pami
nėti. Leonardas Andriekus. 127 psl. 1988 $8.00 

GELMIŲ BALSAI, premijuotos novelės. Vyt. Alan
tas. 236 psl. 1984 $10.00 

LIETUVA IR VLIK-as. praeitis ir dabartis. Red. A. 
V. Rinkūnas. 272 psl. 1984 $10.00 

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ, romanas. J. Vizbaras. 245 
psl. 1986 $10.00 

SUKILIMAS, LIETUVOS SUVERENUMUI AT
STATYTI. Kazys Škirpa. 583 psl. 1973 . . $25.00 

LIETUVOS GINKLUOTOS PAJĖGOS 1918-1940. 
Vitenis Statkus. 1040 psl. 1986 $27.00 

LIETUVIŲ ŽEMDIRBYSTĖS PAPROČIAI IR 
TIKĖJIMAI, liet. liaudies tradicijos. Jonas 
Balys. 242 psl. 1986 $12.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų ne
siųsti, užsimokėsite gavę sąskaitą, kurije bus pridėta 
ir persiuntimo išlaidos. 

Kaišiadorių vyskupija vi tomas 
Siame paskutiniame tome aprašoma ne 

tik Kaišiadorių vyskupija, bet jame dar 
talpinama visu jau anksCiau išleistų tomų 
bendroji dalis: papildymai, atitaisymai, var
dynai... 

Architektūrinių ypatybių aprašymai yra 
dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

Puošnus, gerai paruoštas leidinys: 608 
psl.. 772 iliustracijos, kietais viršeliais. 

Paruošė spaudai ir išleido Am. Lietuviu 
Bibliotekos Leidykla (Lithuanian Library 
Press). 

Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $27.00 
Užsakymus siusti: 

ORAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 USA 

IDONIUS KVtKlYS 

*»* LIETUVOS 
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LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
REFORMATŲ SINODAS 

Chicagoje įvykęs metinis su
važiavimas arba sinodas š.m. 
birželio 1 *-19 dienomis buvojau 
451-masis n u o L ie tuvos 
reformacijos pradžios. Prisimin
ta, kad Bažnyčia buvo įsteigta 
Vilniuje 16 amžiaus viduryje di
džiojo reformatoriaus kuni
gaikščio Mikalojaus Radvilos 
Juodojo pastangomis. Kaip jau 
įpras ta , s i nodas s u s i r i n k o 
nuosavose patalpose 5230 So. 
Artesian Ave. Sinodas prasidė
jo gen. superintendento kun. S. 
Neimano malda ir pamaldomis. 

Tai buvo 4-sis toks suva
žiavimas išeivijoje. Svetimiems 
užgrobus Nepriklausomą Lie
tuvą, sinodų tradicija buvo 
laikinai nutraukta . Okupantai 
neleidžia laisvai veikti tokioms 
demokratinėms institucijoms, 
kaip būdavo sinodai kadaise. 
Reformata i , ka ro įvykių 
nublokšti Vokietijon, jau 1945 
m. sušaukė pirmąjį sinodą. 
Daugumai susispietus Chicago
je, čia ir vyksta tie kasmetiniai 
suvažiavimai. 

Pasauliečiai, visais laikais 
turėję didelę reikšmę Bažnyčios 
gyvenime, gausiai dalyvavo 
sinode šalia dvasiškių. Be vietos 
kunigo gen. superintendento S. 
Neimano, atvyko iš Toronto. 
Kanados ir supt. P. Dilys ir kun. 
E. Gerulis iš St. Petersburg, Fla. 
Svečių kunigų tarpe buvo Ev. 
liuteronai kunigai H. Dumpys 
(Tėviškės par.) J . Juozupaitis 
(Ziono par.) ir metodistų kun. K. 
Burbulys, visi iš Chicagos. Šie 
visi gyvu žodžiu pasveikino 
sinodą, kaip ir Mažlietuvių s-gos 
a ts tovas V. Ziobrys. Liet . 
Protestantų s-gos vardu, svei
kino jos pirm. kalifornietis J. 
Kutra. Sveikinimus raš tu iš 
bendraminčių plačiame pasau
lyje — iš Europos kraštų N. Ze
landijos, Kanados ir Amerikos 
įvairių vietovių skaitė kolegijos 
(vykdomojo organo) vedėjas J. 
Indriūnas. Sinodo direktorium 
buvo išr inktas vienas iš toliau 
atvykusiųjų dr. Jonas Kregždė. 
Į sekretoriatą pateko irgi „iš 
tolimų šalių" H. Yčaitė Petkus 
ir dr. Algirdas Devenis (šie trys 
kuratoriai visi iš Californijos). 
Suvažiavo parapijų atstovai, 
kurator ia i (arba Bažnyčios 
rūpintojai) ir eiliniai nar ia i iš 
įvairių vietovių Amerikoje, iš 
Wisconsin, Ohio, Maryland, 
New Mexicos, Floridos ir kt. Po
sėdžiai vyko pakilioje nuotaiko
je, semiant jėgų iš prisiminimų 
apie praeities sinodus mylimuo
se Biržuose ir Vilniuje. Viešpa
tavo įprastas tiesus, laisvas ir 
demokratiškas nuomonių pasi
keitimas. Vėliau vykusiuose ko
legijos rinkimuose naujai trejų 
metų kadencijai liko tie patys 
ilgamečiai veikėjai su didžiai 
nusipelniusiu prezidentu M. 
Tamulėnu vadovybės prieša
kyje. Kolegijos sudėtin įeina 
dvasininkai S. Neimanas, P. 
Dilys, E. Gerulis ir pasauliečiai 
H. Dilienė, J . Indriūnas, E.D. 
Brooks ir R. Neimanaitė. P. 
Bružas, ilgametis spaudos dar
buotojas, pe r r ink ta s garbės 
nariu. 

H. Y Č A I T Ė P E T K U S 

Buvo minutės tyla pagerbti 
mūsų mirusieji, kurių šiemet 
buvo net 9, įskaitant gilaus 
a m ž i a u s k u r a t o r i u s P e t r ą 
Kūginį, Stasį Dagį, Petrą Šerną, 
Hypatiją Yčienę Ziurienę ir 
kitus. Kaip dažnai būna, kai 
k a s b a i m i n o s i , kad, senų 
veikėjų e i l ė m s r e t ė j a n t , 
susi lpnės ir sinodų veikla . 
Tačiau tokioms mintims jokio 
pagrindo nebuvo. Reformatai, 
kad ir būdami mažuma lietuvių 
t au to s t a r p e , l iko dvasioj 
stiprūs, i r šįmet (1988 m.) susi
rinko žymiai gausiau, negu per
nai. Jaukiose, bet nedidelėse pa
talpose beveik pritrūko vietų, 
ypač per iškilmingas užbaigos 
pamaldas ir per tradicinius sino
dinius pietus. Dalyvių tarpe be 
„pagyvenusių'" buvo matyti ir 
jaunesnių veidų. 

Su ypatingu dėmė*siu buvo iš-
klausyro supt. kun. P. Dilio 
paskaita apie •Religinę padėtį du k a r t per metus nuo 1952 m., 
d a b a r t i n ė j e Lie tuvoje . J i s t.y. daugiau kaip 35 metus. De-

įsteigtas Bažnyčių remontų fon
das ir kultūros bei labdaros fon
das į s te ig tas A.H. Yčienės 
Žiūrienės atminimui. Po to buvo 
parapijų vadovų kunigų prane
šimai. Gen. supt. Neimano apie 
Chicagos reformatų bažnyčią, 
supt. P. Dilio apie Toronto Iš
ganytojo jungt inę evangelikų 
parapiją ir E. Gerulio apie 
jungt inę parapija St. Peters-
burgo, Fla., kur pasauliečiams 
vadovauja dr. I. Macionienė 
(buv. Macytė). Ten kaip ir k i tur 
vyksta sėkmingos ekumeninės 
pamaldos. Apie Californijos 
veiklą pranešė H.Y. Petkienė, 
Liet. Protestantų s-gos sek
retorė. Nesant ten kunigui , 
pasauliečiai š.m. Verbų sekma
dienį patys pravedė pamaldas 
su vietos muzikinių pajėgų 
koncertu , su l aukus iu visuo
menės dėmesio. 

Didelį įspūdį paliko jaudi
nan t i s redaktor iaus P. Bružo 
praneš imas apie žurnalą, ėjusį 
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apsakė ten naujai dvelkiančius 
vėjus Sov. Sąjungos vadovo M. 
Gorbačiovo „ p e r e s t r o i k o s " 
išdavoje. Esą reiškiasi t am 
tikras laisvėjimas atsižvelgiant 
į dabar v y k s t a n t į Rusi jos 
krikščionybės tūkstantmet inį 
minėjimą. J a u iš užsienio 
a tvykę ga l i k e l i a u t i k i ek 
la i sv iau ir ne t l a n k y t i 
mažesnius provincijos miestus, 
kaip pvz. Biržus. Bažnytinis 
gyvenimas tebėra suvaržytas ir 
y ra k o m u n i s t i n ė s valdžios 
pareigūnų kontrolėje. Evange
likų kunigai gali gauti tikybinį 
paruošimą t i k t a i Latvijoje, 
Rygos Teologiniame insti tute. 
Paskaitininkas tvirtino, kad yra 
ir prošvaisčių (nežinia kaip il
gai). Iš religinių spausdinių 
žadama 1989 išleisti lietuvišką 
Šventą Raštą (visą Bibliją) 
v i e n a m e b e n d r a m e t e k s t e 
tinkančiame ir evangelikams ir 
katal ikams. įvairių tikėjimų 
vadovai ir nar ia i Lietuvoje 
dabar bendradarbiauja, kaip 
niekuomet. Žodžiu, ekumeninė 
veikla ten yra tiek stipri, kiek 
leidžia okupac inės sąlygos: 
dažnai vyksta pokalbiai, pasi
tarimai ir bendros ekumeninės 
pamaldos. 

Kolegijos prezidentas M. Ta-
mulėnas savo pranešime pa
brėžė, kad jo nuola t in iams 
ta lk in inkams priklauso gili 
padėka. Spaudos reikalai kelia 
susirūpinimo. Žurnalui „Mūsų 
Sparnai" sustojus, ne tik mums, 
bet ir visiems tautiečiams yra 
didelis nuostolis, nes jis turėjo 
skaitytojų toli už Bažnyčios 
ribų. Vis i apga i l e s t au j ame 
mūsų redaktor iaus sveikatos 
stovį. N a r i ų sus i rūp in imas 
Bažnyčios atei t imi ir pernai 
paskirtos trijų komisijos siūly
mai kai ką sumoderninti yra 
verti padėkos ir rimto dėmesio. 

Apie kolegi jos posėdžius 
pranešė reikalų vedėjas J . Ind
riūnas. 

Kasininkė R. Neimanaitė pa
teikė finansinę apyskaitą. Be 
eilinių veikia B. ir V. Variakojų 

ja, nors jo norai liko geriausi, 
bet jau akys nebetarnauja ir 
1987 m. kalėdinis numeris (Nr. 
63) turės būti paskutinis. Sinodo 
dalyvių plojimu buvo pareikšta 
gi l iausia padėka P. Bružui. 
K l a u s y t o j a i k ė l ė į v a i r i u s 
sumanymus spaudos reikalais , 
bet liko tos nuomonės, kad 
„ M ū s ų s p a r n a m s " tolygaus f 
leidinio vargiai ar besulauks. 

Ki tų pranešimų ta rpe buvo 
kur. D. Bobelienės praneš imas 
apie jos vadovaujamą Devenių 
Kultūrinį fondą, per paskuti
nius kelerius metus išleidusį 
visą eilę knygų. Tebegaunami 
prašymai iš naujų rankraščių 
autorių. DKF skelbia premiją 
10,000 dol. sumoje už geriausiai 
parašytą veikalą anglų kalba 
(dokumentinį ar beletristinį) 
Lietuvos istorijos tema. Bai
g ian t posėdžius buvo pas i ta r ta 
dėl dalyvavimo tarptautiniuose 
suvažiavimuose, ypač Pasaulio 
reformatų sąjungos (World Al-
liance of Reformed Churches) ir 
s iunt imą delegatų į būsimą jos 
suvažiavimą 1989 m. įvyksiantį 
Korėjoje. 

Sinodas vienbalsiai nu ta rė 
pake l t i pensijas savo nusi
pelniusiems kunigams. Disku
tavo naujų kunigų paruošimo 
galimybes ir stipendijų klau
s imus. Dalyviai ta ip pat reiškė 
susirūpinimą apie dabart inę re
f o r m a t ų B a ž n y č i o s p a d ė t į 
okupuotoje Lietuvoje. Chicagos 
Moterų draugijos pirmininkė H. 
Dilienė dėkojo savo narėms A. 
Dagienei, M. Plačienei ir kitoms 
už paruošimą sinodo vaišių — 
š e š t a d i e n i o v a k a r i e n ė s ir 
sekmadienio pietų. 

Sekmadienį per iškilmingas 
pamaldas, visiems kunigams 
dalyvaujant , pamokslą sakė 
kun . E. Gerulis. įvyko krikš
tynos kur. Olgos Tilindienės 
proanūko Kristupo Martyno 
Tilindžio. Buvo tu r t inga mu
zikinė programa, dalyvaujant 
f le i t i s te i — muz ike i A s t a i 
Šepetytei, sol. Aldonai Bunti-
nai te i ir Bronei Variakojienei. 
Sinodo pietuose dalyvavo daug 
sveč ių , k u r i u o s p r i s t a t ė 
direktorius dr. J. Kregždė. Jų 
t a rpe buvo A. Vėlius, atsinešęs 
savo išverstą, tik ką išleistą 
lietuvišką Šventą Raštą. A. 
Grigai t ienė visus kvietė atsi
lankyti į šiandien vykstantį a.a. 
kur . dr. Mykolo Devenio 10 m. 
mir t ies sukakt ies minėjimą — 
akademiją. Sinodo dalyviai da r 
ilgai šnekučiavosi ir išsiskirstė 
pakil ia nuokaika. 

Broliai vyčiai iš Australijos skautu Tautinėje stovykloje. Iš kairės: Petras 
Kapočius ir Arvydas Zduoba 

Nuotr. Ritos Likanderytės 

Kuo ilgiau gyvenu, tuo labiau 
įsi t ikinu, kad mano tarnybos 
efektingiausieji darbai buvo gai
lestingumo darbai ir pagalba 
prispaustiesiems. 

A. Graf 

A.tA. 
ADOLFAS I. BALTARAGIS 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė 1988 m. rugsėjo 10 d., 11:41 vai. vak., sulaukęs 61 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Biržų apskrityje. I Ameriką atvyko iš 

Australijos 1959 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Genovaitė 

Mykolaitytė, 2 sūnūs - Ray, marti Susan ir Ramūnas, duktė 
Dalia Padgurskis, žentas Chuck, anūkai: Jamie ir Kimberly 
Baltaragis ir Chucky, Steven ir Natalie Padgurskis, Australio-

joje 2 broliai Geras Gružauskas ir Laimas Gružauskas ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį nuo 2 iki 9 v.v. Lack ir 
Sūnų Hickory koplyčioje, 9236 S. Roberts Road, Hickory Hills. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 14 d. Iš koplyčios 
9:15 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos u i velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnūs, duktė, marti, žentas i r anūkai . 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs Tel 
430-5700. 

A.tA. 
JUOZAS V. MILIAUSKAS 

Gyveno Chicago, Illinois, Wrightwood apyl. 
Mirė 1988 m. rugsėjo 10 d., sulaukęs 41 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Evutė, sūnus Dovy

das, motina Marija Miliauskienė-Nenienė, patėvis Pranas 
Nenius, 3 seserys: Verutė Compagna, Laima Freitag ir Vidutė 
Giniotis, brolis Romas Miliauskas ir iu šeimos, teta Ona Stack 
gyv. Floridoje, dėdė Martynos Hube gyv. Australijoje ir dėdė 
Ignas Miliauskas su šeima Chicagoje ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį nuo 5 iki 9 v.v. ir antradienį 
nuo 2 iki 9 v.v Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 
Street. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 14 d. Iš koplyčios 
9:15 vai. ryto bus atlydėtas į St. Thomas More parapijos 
bažnyčią, kurioje 10 vai. įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Prašome gelių nesiųsti. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 

pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, sūnus, motina, seserys ir brol is . 

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

A.tA. 
SOFIJA ČINIKIENĖ 

JALOVECKAITĖ 
Gyveno Chicago, Illinois, California Gardens slaugymo 

namuose, anksčiau gyveno Marųuette Parko apyl. 
Mirė 1988 m. rugsėjo 10 d, 1:30 vai. ryto, sulaukus 86 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Jonavoje. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Brazilijoje 3 seserys Jadvy

ga Žukienė, Elena Siebauskienė ir Marė Šidlauskienė, brolis 
Petras ir jų šeimos. 

Velionė buvo našlė a.a. Stasio. 
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir eilę metų buvo 

jos globoje. 
Kūnas bus pašarvotas antradienį nuo 3 iki 9 v.v. Petkaus 

Marquette koplyčioje. 2533 W. 71 Street. 
Laidotuves įvyks trečiadienį, rugsėjo 14 d. Iš koplyčios 

10:30 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. 

Laidotuvėmis rūpinasi Lietuvos Dukterų draugija. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 

pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę Seserys ir brolis. 

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

Gerajam draugui ir bendradarb iu i 

A.tA. 
Dipl. inž. ANTANUI TUMOSAI 

mirus , jo dukrai LILEI ir šeimai r e i š k i u nuoši rdžią 
užuojautą. 

Jonas Markvaldas 

P A D Ė K A 
A.tA, 

MAGDALENA BAKŠIENĖ 
Mirė 1988 m. rugpjūčio 25 d., sulaukusi 92 metų. 
Palaidota rugpjūčio 31 d. Lietuvių Tautinėse kapinėse 

Chicagoje. 
Mūsų gili padėka kunigui Zakarauskui, karsto nešėjams 

ir visiems palydėjusiems velionę į Amžino poiisio vietą. O taip 
pat direktoriui S. Lackavičiui už rūpestingą laidotuvių 
organizavimą. 

Širdingas ačiū aukojusiems šv. Mišioms už a.a. M. Bakšie-
nės sielą. 

Bakšių šeima 

A.tA. 
ADOLFUI MARKELIUI 

mirus , jo žmona i ALDONAI, duk te r ims DAIVAI ir 
RITAI r e i š k i a m e nuoširdžią užuojautą. 

Stasė ir Julius Balučiai 
Regina ir Bohdan Janczyszyn 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 South H e r m i t a g e Avenue 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a Avenue 
T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FLNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So. 5 0 t h A v. . C i c e r o 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero. Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M., J r . 

A.tA. 
JURGIUI ŠKLERIUI 

tebūna lengva svetingos žemės 
užjaučiame velionio našlę, mūsų 
VERONIKĄ, dukrą DANUTE 

velėna. Nuoširdžiai 
mielą draugijos nare 

ir visus artimuosius. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 



DRAUGAS, ant radienis . 1988 m. rugsėjo mėn. 13 d. 

x V i o l e t a R a k a u s k a i -
tė-Stromienė a t l iks estradinių 
dainų ir operų iš traukų meninę 
programą „ D r a u g o " renginių 
komiteto ruoš iamame bankete 
rugsėjo 25 d. Mar t in iąue resto
rano pokylių salėje Evergreen 
Parke . Bil ietai prie stalų j au 
išparduoti . 

x J u l i a n n e B a r n e s — sop
ranas , l ietuvių kilmės, studija
vo muziką De Paul universitete. 
Turi magistro laipsnį. Margučio 
k o n c e r t e , k u r i s r e n g i a m a s 
spalio 2 d. 3 vai . p.p. J aun imo 
centre, a t l iks lietuvių kompozi
torių k ū r i n i u s ir operų arijas. 
Koncerto bi l ie ta i Vaznelių par
duotuvėje ir Margučio raštinėje. 

x L e m o n t o LB tradic inė 
geguž inė bus sekmadienį, rug
sėjo 18 d.,lietuvių centre Lemon-
te. Gegužinė prasidės tuojau po 
11 valandos šv. Mišių. Bus ska
naus mais to ir gaivinančių gė
rimų. Taip pa t bus įdomūs 
laimėjimai. Kviečiame visus 
a tvykt i ir pasidžiaugt i naujai 
įsigytomis pa ta lpomis . 

x Union P ier lietuvių drau
gijos v isuot inis metinis nar ių 
susir inkimas šaukiamas rugsėjo 
18 d., sekmadienį , 3 v. p.p. 
Union Pier Gin ta ro vasarvietės 
valgyklos patalpose. Po susi
r inkimo met inė draugijos nar ių 
vakarienė. Kviečiami visi drau
gijos nar ia i da lyvaut i . 

x Dail . Anas taz i ja Tamo
ša i t ienė a tvyks t a į Chicagą 
dalyvaut i A. ir A. Tamošaičių 
knygos „Li thuanian Sashes" su
pažindinimo popietėje, kuri bus 
spalio 9 d., sekmadienį , 2 vai. 
p.p. Balzeko Lietuvių kul tūros 
muziejuje. Knygą apibūdins 
meno ty r in inkė Viktorija Mat-
ranga . Bus su reng ta senovinių 
ir naujai aus tų juostų paroda. 
K u l t ū r i n ę popietę rengia ir 
visuomenę kviečia ats i lankyt i 
Chicagos Lietuvių tautodai lės 
ins t i tu tas . 

x M a r ą u e t t e P a r k o Lietu
vių n a m ų savininkų narių susi
r ink imas b u s rugsėjo 16 d., 
penktadienį , 6:30 vai. vak. pa
rapijos salėje. Susir inkime bus 
paminė ta Tau tos šventė. Po 
sus i r inkimo bus vaišės. 

x S t a s y s P ieža , North Jud-
son. Ind., žu rna l i s t as . Lietuvių 
ka ta l ikų spaudos draugijos di
rektorius, su sūnumi Jonu Pieža 
da lyvaus „ D r a u g o " bankete , 
kur i s bus rugsėjo 25 d. Martini
ąue Evergreen Park . Prie čekio 
pridėjo la iškut į , l inki „Drau
gu i" pasisekimo, nes „Draugo" 
banketas — ta i vienas reikšmin
gas įvykis. 

x Kun. I g n a s Urbonas , Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
Gary. Indiana, dalyvaus „Drau
go'" b a n k e t e rugsėjo 25 d. Mar
tiniąue. Siųsdamas čekį už bilie
tą, pridėjo ir 20 dol. auką. Nuo
š i rdus ačiū. 

x 434-2243 Užsaka i „Atei 
t i e s" v a k a r u i JC spalio 1 d. 

(sk.> 

x N a u j a m P a s a u l i o l ietu
vių centre , Lemonte , gal ima 
jau d a b a r nuomoti nuolat iniam 
gyvenimui b u t u s . Yra 1 a r 2 
kambar ių , labai pr ie inamom 
sąlygom. Vietovė graži, apsup
ta l auka i s , susis iekimas pato
gus. Smulkesnėm žiniom ir susi
t a r t i apž iū rė t i skambin t V. 
J a n u š k i u i 257-5880. 

(sk.> 

x A k t o r i u s R e g i m a n t a s 
A d o m a i t i s ir poe tas Sig i tas 
G e d a , abu Lie tuvos Pers i 
tvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės na r i a i , rugsėjo 16 d., 
penktadienį . 7:30 v.v„ Jaunimo 
centro didžiojoje salėje dalyvaus 
poezijos ir dailiojo žodžio vakare. 
Po koncer to vyks pasikalbė
j imas su svečiais apie pasku
t in iuos ius įvykius Lietuvoje. 

R e n g i a Santara-Šviesa 
fsk.) 

x Rugsėjo 21 d., 1 va i . 
p.p. Marijonų bendradarbių pir
mas poatostoginis susir inkimas 
Mar i jonų sa lė je . Š i s sus i 
r inkimas yra svarbus, nes bus 
svarstoma a te inant i žaidimų 
popietė, kuri bus lapkričio 6 d. 
taip pat Marijonų salėje. Visi 
rėmėjai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti. Po susir inkimo bus 
vaišės. 

x Marijos aukšt. m o k y k l o s 
moks le iv ių t a r y b a globoja 
met inį p ikniką , k u r i s bus 
naujokėms rugsėjo 13 d., vyres
niosioms — rugsėjo 20 d. nuo 
10:50 iki 12:40 vai. p.p. Pik
nikas bus mokyklos aikštėje. 

x Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje šv. Mišios bus a tna
šaujamos sekmadienį, rugsėjo 
18 d. 12 vai. vidurdieny. Mišias 
laikys kun. Mykolas Kirki las . 
Šeštadienį, rugsėjo 17 d.. Be
verly Shores Lietuvių k lubas 
rengia gražioje SPA salėje 
rudens balių. Tikimasi daug 
svečių iš plačios apylinkės lie
tuvių kolonijų, o ta ip pat i r iš 
Chicagos. 

x Ona Petrušaitytė-Šaulie-
nė, 75 m., mirė 1988 m. rugpjū
čio 16 d. Kaune. Palaidota Kar
mėlavos kapinėse. Liko vyras 
mokytojas A n t a n a s Šau lys , 
duktė Regina ir ketur i sūnūs . 

x Lenkų „Sol idarumo" at
stovas Janusz Onyszkievvicz at
vyksta iš Lenkijos į Chicagą 
rugsėjo 14 d., trečiadienį. 10:10 
vai. į O H a r e oro uostą. Jis turės 
spaudos konferenciją Lenkų 
muziejuje. 984 N. Milvvaukee 
Ave.. rugsėjo 16 d. 11 vai. die
nos. Lenkų kongresas kviečia ir 
l ietuvius dalyvaut i spaudos 
konferencijoje. 

x Prof. William Urban, isto 
rikas. skaitęs paskaitą Romoje, 
minint Lietuvos krikščionybės 
600 metu. sukaktį, dėstąs isto
riją Mommouth College. yra 
parašęs istorinę knygą apie Pa
baltijo valstybes viduramžyje, 
o dabar yra išvertęs kronikas , 
l iečiančias Pabaltij į . Knygą 
išleis Wisconsin-Madison uni
versi tetas, redaguojant prof. 
Valdžiui Zeps (latviui). 

x J o n i š k i e č i a i t r a d i c i n ę 
Angelų Sargų atlaidų šventę 
pradės pamaldomis. Šv. Mišios 
už žuvusius ir mirusius joniškie
čius bus atnašaujamos spalio 2 
d. 12 vai. vidurdieny Jėzui tų 
koplyčioje. Po to Jaun imo cen
tro kavinėje bus bendra k." vutė. 
Atlaidų rengėju vardu Vytautas 
Ripskis pranešė , kad š ia i s 
metais į tradicinę joniškiečių 
šventę suvažiuos tėvynainiai iš 
Detroito, Clevelando. Kanados 
bei kitų vietovių. 

x Radijo va landos „Lietu
v o s A i d a i " geguž inė b u s 
rugsėjo 18 d., s ekmad ien į , 
Šau l ių n a m u o s e B r i g h t o n 
Parke. Prasidės 12 vai. dienos. 
Meninę programą at l iks sol. 
Linda Burbienė, šokiams gros 
Kosto Ramanausko orkestras . 

x Chronicleof the Catholic 
Church in Lithuania", 75 nr., 
anglų kalba išėjo iš spaudos. 
Viršelis papuoštas kard. Vin
cento Sladkevičiaus nuotrauka, 
įžangą parašė kun. Kazimieras 
Pugevičius. Versta kun. Kazi
miero Pugevičiaus, leidinį reda
gavo M a r i a n S k a b e i k i e n ė . 
Iš le ido L i e tuv ių K a t a l i k ų 
religinė šalpa Albino Kudirkos 
dosnia pagalba. 

x Mutual Federal S a v i n g s 
i e ško k a s i n i n k o - ė s (teller) 
pilnam laikui. Reikia mokėti 
rašyt maš inė le . S k a m b i n t i 
847-7747. 

(sk) 

Gaja (Pemkutė) ir Petras Bliūdžiai 

ATEINA METAS 
MYLĖTI IR TUOKTIS 

Buvo Kalėdos, žiemos pradžia, 
jaunimo šokiai Chicagos Jau
nimo centre. Daug porų šoko. jų 
t a rpe ir Gaja su Petru, tik ką 
vienas su kitu supažindinti. 
P a s i b a i g u s šokiam. Petras 
paklausė: „Kur tu. Gaja, gyve
n i ? " „Toli nuo Chicagos. Sleepy 
Hollo\v. netoli Dundee, netoli 
Elgino..." Prašvito Petras: „Aš 
gyvenu Barringtone. netoli nuo 
D u n d e e . ne to l i aus ia nuo 
Elgino..." Tai buvo bene 1981 
m. Reikėjo Jaunimo centro 
supaž indin t i du jaunuolius, 
gyvenančius beveik kaimynys
tėje. 

Per septynerius metus pažin
t i s išaugo į draugystę, draugys-

x Seserų pranciškiečių rė
mėjų metinis seimas bus Chica
gos Marijonų koplyčioje ir salėje 
spalio 2 d. Šv. Mišios bus koply
čioje 11 vai. ryto, 12 vai . salėje 
pietūs, o 1:30 vai. ten pa t seimo 
posėdžiai. Pirmininkė Sabina 
Henson kviečia visus narius 
dalyvauti seime ir prisidėti prie 
P i t t s b u r g h o pranciškiečių 
darbų. 

x Amerikos Lietuvių Ro
m o s Katalikių moterų sąjun
g o s Chicagos apskr i t i es 
suvažiavimas bus sekmadienį, 
spalio 23 d. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapiįs salėje, 6820 So. 
Washtenaw Ave., Marąuette 
Parke . Prasidės šv. Mišiomis 
10:30 vai. ryto. o po sumos bus 
pietūs parapijos salėje. Po pie
tų įvyks susirinkimas. Suvažia
vimą globoja trečios kuopos 
n a r ė s , vadovaujant Vidai 
Sakev i č iū t e i . Jos maloniai 
kviečia visas sąjungietes daly
vaut i šv. Mišiose, pietuose ir 
susirinkime Jeigu kuopų valdy
bos narių adresai yra pakeisti, 
p r a šoma pranešti Chicagos 
apskri t ies sekretorei Eve A. 
Lukas per susirinkimą. Chi
cagos apskričiui pirmininkauja 
Stel la Kaulakienė. 

x Algimantas Žilinskas iš 
Melbourne Australijos, skautu 
veikėjas, buvo atvykęs į Ameri
ką ir dalyvavo skautų VII Tau
t inėj stovykloje. Per L. Maska-
liūną. Palos Park, 111., atsiuntė 
20 dol. „Draugui" su laiškučiu: 
,,... neturėdamas galimybės J u s 
aplankyti ir perduoti asmeniš
ka i auką. siunčiu, ją per p. L. 
Maskaliūną. kartu su geriau
siais linkėjimais, kad dar ilgai 
išlaikytumėt paskutinį dienraš
ti mūsų tautinei sąmonei ir lie
tuvybei palaikyti"'. Nuoširdus 
a č i ū už auką ir graž ius 
linkėjimus. Linkime laimingai 
siiprižti i tolima Australija. 

tė į meilę, o meilė privedė prie 
altoriaus. Buvo birželio 4 d., šeš
tadienis, karštosios 1988 m. va
saros pradžia, pats vidudienis, 
kai būr ių būr ia is g iminės , 
draugai ir pažįstami pradėjo 
r inkt i s prie Nekal to Pras i 
dėjimo bažnyčios Br igh ton 
P a r k e laukt i a t v a ž i u o j a n t 
jaunųjų. Petras atvažiavo pir
miau. Gaja vėliau. Jauniesiems 
atvažiavus, visiems k i t i ems 
beliko eiti bažnyčion ir l auk t i 
iškilmių pradžios. 

Lygiai 1 vai. p.p. bažnyčios 
pr iekyje pasir -dė j a u n a s i s 
Petras Bliūdžiu.-; su vyriausiu 
pabroliu Mike Walker laukt i 
jaunosios. Vargonais grojant 
Dariui Lapinskui, atėjo palyda 
— pabroliai ir pamergės: Kathy 
Walper ir Juozas Bliūdžius, 
Julie O'Connor ir Riek Miron, 
Dalia Polikaitytė ir dr. Linas 
Klygis, Nida Pemkutė ir Arū
nas Pemkus. Rūta Musonytė ir 
Antanas Bliūdžius. Ir pagal iau 
jaunoji Gaja Pemkutė su savo 
tėvu dr. Kaziu Pemkum, lydima 
vyriausios pamergės — savo 
sesutės dr. Ramintos Pemkutės. 
Tėvas atsibučiuoja su dukra , ir 
ją į paranke pasiima jaunasis . 
Abu žengia į skirtą vietą prieš 
altorių. 

Sv. Mišias atnašavo, jungtu
vių apeigas atliko ir labai gražų 
jungtuvėms ir jaunies iems pri
taikytą pamokslą pasakė kun. 
J. Vaišnys, S.J. Skaitymus labai 
gražiai lietuviškai skaitė jauno
sios brolis Arūnas ir sesutė 
Nida. Per Mišias vargonavo 
muz. Darius Lapinskas, Gajos 
muzikos mokytojas, o smuiku jo 

sūnus Aras. Po Mišių abu jau
nieji nuėjo drauge pasimelsti 
prie Švč. M. Marijos statulos. 
Prieš išeinant iš bažnyčios, jau
noji įteikė po rožę savo ir vyro 
motinoms. Pro jaunąją porą 
bažnyčios prieangyje praėjo be
veik visi, dalyvavę bažnyčioje, 
sveikindami juos ir linkėdami 
laimingo gyvenimo. 

Vaišės tolokai nuo Chicagos, 
Shaumburge , Marriot t vieš
butyje, 5 v.v. Ligi jų pra
džios dar beveik t rys valandos. 
Nors kelias nežinomas, bet prie 
kvietimo pridėtas žemėlapiukas 
padės orientuotis. Kol vairuo
tojai vairuoja, kiti galime dairy
tis, susipažinti su apylinkėmis 
ir jaunaisiais . 

Gaja Pemkutė, dabar jau Bliū-
džiuvienė, Irenos ir dr. Kazio 
Pemkų duktė , gimė Peorijoje, 
111., bet p a s k u t i n i u o s i u s 
keliolika metų gyveno Sleepy 
Hallovv, 111., netoli Dundee ir 
Elgino, k u r tėvas, vaikų ligų 
specialistas, verčiasi gydytojo 
praktika. Gaja baigė Highland 
pradžios mokyklą Dundee, St. 
Edvvard aukštesniąją Elgine ir 
Illinois universitetą Chicagoje 
bakalauro laipsniu iš industri
nės psichologijos. Dirbo vienoje 
kompiuterių kompanijoje kaip 
direktoriaus pavaduotoja (assis-
tan t manager). Apie 15 metų 
kas šeštadienį važinėdama į 
Chicagą (į vieną pusę esant 
daugiau ka ip 50 mylių), baigė 
visas l i tuanistines mokyklas 
J a u n i m o c e n t r e : D a r i a u s 
Girėno, Chicagos aukštesniąją 
ir Pedagoginį lit. institutą, visur 
būdama primąja arba viena iš 
pirmųjų mokinių. Buvo veikli 
ateitininkė. 

Petras Bliūdžius, Gedo ir 
Irenos Bliūdžiu sūnus, gimė Des 
Plaines, 111.. netoli Chicagos, bet 
augo Barringtone, 111., kur tėvas 
verčiasi ka ip statybos kontrak-
torius. Petras baigė Notre Dame 
u n i v e r s i t e t ą Ind iano je , 
gaudamas civilinės inžinerijos 
bakalauro laipsnį. Po to įsigijo 
du magistro laipsnius: vieną 
Austin, Texas, universitete iš 
inžiner i jos , ki tą Amer i can 
graduate school business mana-
gement — tarptaut in io biznio. 
Gyvendamas Barringtone, Pet
ras lankydavosi a te i t in inkų 
susirinkimuose. 

Štai jau iš tolo išskaitomos di
džiulės raidės: Marriott Hotel. 
Tai čia atvyko j vestuvių puotą 
vieni paklaidžioję, kiti be klai
džiojimo. Visą valandą, nuo 5 li
gi 6 v.v., kokteiliai puošniame 
viešbučio koridoriuje — fojė. 6 
v. v. visi suėjo į salę. susėdo prie 
stalų. Net rukus pasirodė ir 
jaunieji, visų sutikti plojimais, 
o tėvai I r ena ir dr. Kazys 
Pemkai bei Irena ir Gedas Bliū
džiai sutiko su duona, druska ir 
vynu. Vaišių vakarą pravedė 
Daiva Baršketytė ir dr. Edis 
Razma, k u r i e pas ike isdami 
supažindino vaišių dalyvius su 
j a u n a i s i a i s . J a u n u o s i u s 
sveikino abu tėvai: dr. Kazys 
Pemkus ir Gedas Bliūdžius. 
Arūnas Pemkus perskaitė prez. 

IS ARTI 
JA VALSTYBĖSE 

— Seton Hali universitete 
South Orange, N.J., nuo rugsėjo 
26 dienos vėl bus transliuojama 
kultūrinė lietuvių programa 
anglų kalba. Programa bus duo
dama pirmadieniais nuo 6 iki 7 
vai. vak., banga 89.5 FM. Jau 
25 metai, kai šiai programai 
vadovauja dr. Jokūbas Stukas, 
Seton Hali universiteto profe
sorius emeritas. Programoje bus 
lietuviški kūr iniai , lietuviškos 
dainos, Lietuvos istorija, kalba, 
papročiai ir pastangos iš Sovie
tų Sąjungos a tgaut i laisvę. 

— Kaip ž inoma, Lietuva 
yra 1928 m. rugpjūčio 27 d. 
įvairių valstybių pasirašyto 
Kellog'o — Briand'o pakto sig
natarė . Šiuo pak tu valstybės 
pasižadėjo tarptautiniuose san
tykiuose nenaudoti jėgos. Prieš 
kelias dienas JAV valstybės 
sek re to r ius oficial iu r a š t u 
pranešė Lietuvos, kaip minėto 
pakto signatarės, atstovui, kad 
prie Kellogo-Briando pakto 
prisidėjo dar viena valstybė: 
Dominikos respublika. Tokiu 
būdu prieš 60 metų Lietuvos ir 
kitų valstybių pasirašytasis 
paktas, smerkiant is jėgos pa
naudojimą siekiant tautinės 
politikos tikslų, stiprėja. Kas 
pasirašo šį paktą, t a s smerkia ir 
Sovietų Sąjungos agresijas. 

IR TOLI 
KANADOJE 

— A š t u n t o s i o s T a u t i n i ų 
šokių šventės v a i z d a j u o s t ė 
apie taut inių šokių šventę grei
tu laiku bus padaryta. Ši vaiz
dajuostė bus 1:45 va landų il
gumo. Kainuos 50 dolerių ir per
siuntimo išlaidos. Bus g a l i m a 
gauti dviejų rūšių: BETA ir 
VHS. Norintieji įsigyti šią 8-to-
sios tautinių šokių šventės vaiz
dajuostę prašomi siųsti užsa
kymus, pažymint kokios rūš i e s 
pageidaujate, šiuo adresu: Šven
tės Video — c/o J . Ple inys , 84 
Balsam Ave., S., Hamilton, Ont. 
L8M 3B3, Canada. Šiuo m e t u 
prašome siųsti tik vaizdajuosčių 
užsakymus. Tada j u m s bus 
pranešta, kiek kainuos su per
siuntimu. Gavę šį pranešimą, 
jūs pasiųsite pinigus ir j u m s bus 
pasiųsta vaizdajuostė. S iųsk i t e 
kuo greičiau užsakymus. J e i g u 
kam būtų neaiškumų, skam
binkite J. Pleiniui telefonui — 
416-549-5372, bus s u t e i k t o s 
visos reikiamos informacijos. 

ITALIJOJE 

— Prel. Vytautas Kazlaus
kas nuo rugsėjo 1 d. pasi t raukia 
iš Vatikano lietuviškos sekcijos 
radijo vedėjo ir pranešėjo pare i 
gų ir išeina į pensiją. Jo vie tor 
paskirtas kun. Vincas Pup in i s 
S.J. 

Lietuvai prašo laisvės iš okupanto Nuotr. Rasos Miliauskaitės 

R. Reagano ir Nancy sveikini
mą, o kun. J . Vaišnys įteikė po
piežiaus pa la imin imo raštą. 
Žodžiu dar sveikino Gajos teta 
Emilija Razienė iš Lietuvos. 
Gauta daug sveikinimo tele
gramų iš Lietuvos ir kitų vietų 
iš abiejų giminių ir draugų. Pir
majam pabroliu Mike VValker ir 
pirmajai pamergei dr. Ramintai 
Pemkutei pakėlus tostus už 
jaunuosius, pasibaigė sveiki
n i m a i . Abu j a u n i e j i savo 
trumpose kalbose padėkojo savo 
tėvams už ju gražų auklėjimą, paro
dytą meilę, o taip pat ir antro
sios pusės tėvams, į kurių 
šeimas jie dabar įsijungia. Pasi
baigus neilgai oficialiajai daliai, 
prasidėjo vaišės, ir. L. Dargio 
„Vyties" orkestrui grojant, nuo
taikingi šokiai, dainos... 

Artinosi vidurnaktis, a r t inos i 
a t s i s v e i k i n i m a s . V i sos pa
mergės, prisidėjus dar Da iva i 
Baršketytei ir pusseserei Almai 
Os t rauska i t e i -Tr ip le t t , a t s i 
sveikinimui pašoko sadu tę . Po 
to jaunųjų įvesdinime į naująjį 
gyvenimą: priejuostė j auna ja i , 
pypkė jaunajam, va in iko me
timas (pagavo sesuo Nida), skry
bėlės metimas (pagavo Pe t ro 
draugas, bet pavardės n e ž i n a u 
ir labai atsiprašau). Vis iems 
vaišių dalyviams, ku r ių buvo 
apie 300, sudarius „ats isveiki
nimo var tus" , pro juos praėjo 
jaunieji, su kiekvienu j a u t r i a i 
atsisveikindami. J a u n i e s i e m s 
išvykus, pradėjo sk i rs ty t i s vieš
nios bei svečiai. O viešnių ir 
svečių buvo ir iš labai tol i : jau
nosios teta net iŠ Lietuvos, o jau
nojo močiutė Lidija Vadopalie-
nė ir Aldona bei Bronius Mor-
kiai, te ta ir dėdė, iš Phoenix , 
Arizonos, ir dėdės Paul ius Vado-
palas su žmona ir Romua ldas 
Vadopalas iš Californijos. 

Jaunieji povestuvinei kelionei 
buvo išvykę į St. Martin salą. 
Grįžę apsigyveno Forth Wor th , 
Texas, kur Petras j au p r ieš ves
tuves dirbo ir tebedirba Alcon 
kompanijoje k a i p p r o j e k t ų 
d i r e k t o r i u s ir c i v i l i n i s 
inžinierius. Gaja pradėjo di rbt i 
Volt kompanijoje ka ip vieno 
skyriaus vedėja. 

Naujajai l ietuviškai še imai 
linkime gražaus ir l a imingo 
gyvenimo! 

Dd. J u o z a s 

Lietuvos himnas išrašytas ant raudonos vėliavos, nors nuotraukoje išeina tik juoda . 
Nuotr. A. Algmino 

Advokatas Jonas Cibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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