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Persitvarkymo sąjūdis
apima visą tautą

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

Pareiškimai ir protestai

Laukiama susikirtimo su partija
Vilnius. — Persitvarkymo są
jūdis Lietuvoje veikia j a u tris
mėnesius. J i s a p i m a visą
Lietuvą ir gerai parodo Pabalti
jo valstybių n u o t a i k a s , k a i
pabaltiečių veikėjai pradėjo kar
tu dirbti, kad pasiektų savo
norimus pakeitimus, rašo „The
Christian Science Monitor"
dienraštis.
Praėjusio gegužės mėnesio ga
le du Estijos Liaudies fronto
veikėjai kalbėjo studentams ir
intelektualams Ekonomijos in
stitute Vilniuje. T u o metu
Komunistų partijos mašina in
tensyviai dirbo ir parinko savo
delegatus į Sovietų partijos kon
ferenciją birželio mėnesį. Do
minavo senojo režimo atstovai.
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Gražulių šeimos ir kitų dalyvių

Pareiškimas
(Tęsinys)
Autorė pati girdėjo skundo
tekstą, galėjo suprasti, k a d
Bakučionis i pareiškimo
išdėstytus argumentus, atsakė
paviršutiniškai, iškraipydamas
faktus, o į daugumą visai neat
sakė.
A. Svirbutavičiūtė teigia, kad
skunde kai kas nutylėta, k a i
kas iškraipyta, kai kur pame
luota. Bet kodėl nerašo konkre
čiai, kas nutylėta, iškraipyta ir
pameluota?
Kodėl pati autorė iškreipia
faktus? J u k Renata pati teigia,
visai žurnalistė jos neklausė,
kas kvietė į gimtadienį. O tokio
jaunuolio, vardu Saulius, iš viso
nebuvo tarp gimtadienio
dalyvių.
Kodėl žurnalistė, paminėjusi
Šimkūnaite, nemini Reginos
Gražulytės, kuriai taip pat buvo
sumažintas elgesio pažymys?

Nr. 188

spausdinti 30,000 egzempliorių.
Ir kaip Arvydas Juozaitis, 32 m.
akademikas sako, laikraščiui
nėra jokios cenzūros. Jis yra
vienas Sąjūdžio ne oficialių va
dų.
Persitvarkymo sąjūdis filmuo
ja savo susirinkimus ir didžiuo
sius mitingus juostose, kad
turėtų savo archyvą ateičiai.
Trispalvės vėliavėlės pasirodė
švarkų atlapuose ir ant automo
bilių visoje Lietuvoje, pastebi
reporteris Paul Quinn.

Suverenumas
Reidas — yra viena iš
pareigūnų darbo forma — rašo
Žurnalistas sako, jog Persi
autorė. B e t ar y r a toks
tvarkymas reikalauja nedel
įstatymas, kuris leistų reidą
s i a n t s p r ę s t i ekologinius
daryti ne į kultūros, bet į
klausimus, nežiūrint opozicijos
privačius namus. A r y r a
Debatų metu kalba viceprezidentas Geroge Bushas, kai gubernatorius Michael Dukakis ruošiasi
Iganlinos branduolinei jėgainei,
atsakymui.
Sukilo t a u t a
įstatymas, kuris neleistų ne
vis dėlto vyriausybė nenori jos
pilnamečiams linksmintis ne
Birželio 3 d. įsisteigė Persit uždaryti. Sąjūdžio tikslas turėti
viešoje vietoje, o privačiuose
varkymo sąjūdis. Liepos 9 d. nepriklausomą kultūrinį ir
namuose, be to suaugusiųjų
PAVERGTOJE
įvyko sugrįžusių delegatų iš ekonominį gyvenimą, ir kaip
priežiūroje ir su tėvų leidimu?
Kremliaus sutikimas ir jų pra Persitvarkymo sąjūdžio nariai
LIETUVOJE
Koks autorės reikalas, ką,
Winston-Salem, N.C. — Sek tizmo, bet nesutinka su jo libe
nešimas šimtatūkstantinei lie reporteriui sakė: galutinis tikslas
kokio amžiaus sukaktuvininkė madienio vakare viceprezidento ralinėmis pažiūromis ir su ta — Lietuvos Komunistų par tuvių miniai. Liepos viduryje — suverenumas. Arvydas Juo
gali pasikviesti į svečius?
George Busho ir Massachusetts grupe, kuriai Dukakis priklau tijos organas „Tiesa" rugsėjo 11 pradėjo pasirodyti trispalvės zaitis apie Persitvarkymą ir su
Iš piršto laužtas žurnalistės gubernatoriaus Michael Duka- so. „Aš nenoriu, kad mano 10 m. d. spausino buvusios nepriklau nepriklausomos Lietuvos vė verenumą parašė straipsnį,
teiginys, kad nepilnamečių gim kio debatai tęsėsi 90 minučių. vaikaitis eitų žiūrėti nepadorių somos Lietuvos užsienio reikalų liavos. Rugpjūčio 23 d. j a u kuris buvo išspausdintas estų
praėjusį
tadienio dalyvių tėvai po trijų Abu prezidentiniai kandidatai filmų". ,,Aš kritikuoju jo nusis ministerio Juozo Urbšio pluoštą žymiai d a u g i a u s u s i r i n k o ž u r n a l e R a d u g a
rinkosi bažnyčion a p t a r t i kalbėjo be pasirašyto teksto. tatymą tuo reikalu". Dukakis atsiminimų. Jo atsiminimus paminėti 1939 m . Molotovo- mėnesį. Juozaitis suverenumo
žada išleisti „Minties" leidykla.
įvykio, ką kalbėti ir ką nutylėti, Kiekvienam kandidatui buvo a t s a k ė , j o g jo veto, k a d
Ribbentropo pasirašytą paktą, sąvoką aptarė iš Maskvoje
Redakcija spausdinamų atsimi
ką iškraipyti. Iš piršto laužta ir leista per dvi minutes atsakyti mokiniams mokyklose nereikė
kuris Pabaltijo regioną padalijo i š l e i s t o 1979 m. žodyno:
nimų netrumpino ir nereda
„Visiška tautos ar žmonių teisė
istorija apie Daivos broliuką, šo į trijų žurnalistų klausimus ir tų pakartoti priesaiką vėliavai,
gavo. Džiaugiasi, kad pirmą į Sovietų Sąjungos ir Vokietijos
yra
tik
jo
nepatesinamas
puo
per
minutę
kitam
kandidatui
jį
kinėjantį per langą, kad nerei
įtakų sferas. „Tasso" žinių laisvai pasirinkti socialinę ir
limas. Dukaki* pasisakė tuo kartą gali juos spausdinti Lie
sukritikuoti.
kėtų eiti j bažnyčią.
agentūros pranešimu, dalyvavo politinę sistemą su teritoriniu
esąs pasipiktinęs.
tuvoje, o ne užsienyje, „kaip kad 100,000 žmonių, tačiau užsienio integralumu ir ekoniminiu ne
(Bus daugiau)
atsitiko ne su vienais pas mus agentūros rašė, jog galėjo būti priklausomumu".
Narkotikai
mirusių praeities politinių dvigubai tiek, o švedai pažy
Abortai
Juozaitis pažymėjo, jog suve
Pirmasis klausimas buvo vice
veikėjų prisiminimais. Už tai mėjo, kad buvo 240,000 asmenų. renumas tikrovėje y r a įgyven
Dukakis abortų klausimu pa
prezidentui apie narkotikų pro
Juozui Urbšiui tariame ačiū", Lietuvoje oficialiai skaitoma d i n a m a s p a r l a m e n t a r i n ė j e
blemas. Bushas atsakė, jog reiškė, jog moteris turi padaryti rašo redakcija.
3,64 mil. gyventojų — apie 80% demokratinėje vyriausybės for
narkotikų vartojimas kyla iš savo sprendimą pagal savo
— J u o z a s Urbšys, buvęs Lie yra lietuviai, bet niekas nesi moje. J i s d a r pažymėjo, jog
s u n a i k i n i m o " . sąžinę ir religinius įsitikinimus. tuvos užsienio reikalų minisB o n a . Eltos pranešimu, vo Pabalti ( o valstybes Sovietų „vertybių
tikėjo tokios masės žmonių „Lietuvos valstybė, kuri egzis
kiečių žurnalas PUR-Magazin Sąjungži". Nuo Hitlerio-Stalino Dukakis su tuo sutiko, bet Bushas į tai atsakė, jog jo pozi teris, sulaukė 92 metų. Nuo
tavo nuo 1918 iki 1940 metų
Vingio aikštėje.
liepos 23 d. išspausdino pasi pakto pasirašymo, pabrėžia pasakė, kad vertybės prasideda cija yra labai aiški, jis yra už 1922 m. dirbo diplomatinėje tar
paliko mums demokratinio gy
kalbėjimą s u V. Vokietijos so Klimaitis, Vokietija y r a sko su tautos vadais. Jis tuoj apkal gyvybės teisę į gyvenimą ir pasi nyboje ne tik Lietuvoje, bet ir
venimo pagrindus".
Be
c
e
n
z
ū
r
o
s
tino Reagano administraciją už sako už vaikų adoptavimą. Paryžiuje, Berlyne ir Rygoje.
cialdemokratų partijos vadovu, linga pabaltiečiams.
ryšių palaikymą s u Panamos Taigi, prieš abortus. I klausimą, Nuo 1940 m. birželio 17 d. buvo
Rugsėjo antrąją savaitę Sąjū
dr. H . J. Vogeliu. Primines jam
("Tęsinys rytoj)
Pabaltiečių klausimai
jei
abortai
būtų
vėl
uždrausti,
generolu
Noriega,
,,kuris
apie t uo metu Bonoje vykstan
užsienio reikalų ministeris dis išdalino pirmąjį savo leidinį,
Pabaltiečių Tarybos biuro siunčia nuodus mūsų vaikams". atsakė, jog nežinąs dabar, ar Mirono, Černiaus ir Merkio kabi spausdintą spaustuvėje, kuris
čią pabaltiečių demonstraciją už
savo tautų nepriklausomybe ir ved >jas, ir VLIK0 atstovas Bushas labai greitai atsakė, jog būtų už bausmes t a i , kuri netuose. 1940 m. liepos mėnesį pavadintas „Atgimimo" pava
Generolų pranešimas
prieš Hitlerio-Stalino paktą, už Strasboarge klausia, kaip Reagano administracija tuoj pat padarė abortą ir tam, kuris tą su žmona buvo deportuotas. dinimu ir vyriausybė leido
kurį ir „mums vokiečiams" pabaltiečiai turėtų suprasti apkaltino Noriegą, kai tik buvo abortą įvykdė. Dukakis į tai 1956 m. grįžo į Lietuvą. Čia
M a s k v a . — Sovietų generolai
pastebėjo,
jog
tai
būtų
moters
Vogelio
pareiškimą,
k
a
d
jų
pateikti
Įrodymai.
tenka didelė atsakomybė, ko
vėliau dirbo, pagal susitarimą,
— Trakų
„ S p a r t u o l i o " praėjusį sekmadienį pranešė,
apkaltinimas kriminaliniu nu
respondentas paklausė, kaip jis teisėti reikalavimai atstatyti jų
valstybinės grožines literatūros, laikraštyje rašoma apie karvių jog sudaro planus, kad iki šiol
sikaltimu ir pakartojo, kad tai
Deficitas
žiūri į Pabaltijo tautų sava- suverrenumą esą „abejotini", o
vėliau „Vagos" leidyklose. Iš vagystes. Kartais pavagia ir buvęs tabu krašto kariniai
turi
būti
tik
motinos
spren
pasilikimis
„sąjunginės
. rankumo siekį?
prancūzų kalbos išvertė ne arklį. Pavogtus gyvulius vagys reikalai būtų viešai disku
Dukakis buvo paklaustas
Vogei į tai atsakė, kad „būtų valstybės rėmuose — išmin nurodyti tris atvejus, kaip jis dimas — daryti abortą, ar ne vieną literatūros veikalą.
parduoda kituose rajonuose, o tuojami. Gen. Machmut Gareyeg e r a i perestroikos ženkle tingas? Ar tuo jūs netampate mano subalansuoti federalinį daryti.
— 26 Lietuvos sportininkai dažniausiai
n e L i e t u v o s vas, generalinio štabo atstovas,
1939
m.
fašistinio-stalinistinio
pagerinti ir gyvenimo sąlygas,
dalyvauja pasaulinėje Seoule respublikoje, kurioje trūksta pasakė, kad bus dalinai panai
biudžetą. Jis atsakė, jog jis
Ginklų p a r d a v i m a s
išplėsti kultūrinį savarankumą sandėrio bendrininku? Tai būtų sumažintų kai kurias apigyniolimpiadoje, Pietų Korėjoje: L. maisto daugiau negu pačioje kinta cenzūra skelbti karinėms
keista
pozicija
socialdemokra
žinioms. Tai padėsią sudaryti
ir t i k ė j i m o
laisvę, b e t
Dukakis kaltino viceprezi Baikauskaitė, S. Brazauskaitė, Lietuvoje.
mo ginklų sistemas, kurių
tui".
sąjunginės valstybės rėmuose.
mums nereikia ir kurių mes dentą dalyvavimu pasitari V. Chomičius, R. Čistiakova,
— „Kauno T i e s a " rašo, kad planą tam pasitikėjimui, kuris
Klirmitis klaus ; a Vogelio, ar
Visa, kas peržengia tas ribas,
negalime išlaikyti. Be to, jis muose parduoti ginklus Iranui. A. Gudeliūnaitė, A. Janonis, A. buvo išniekinti žydų kapai. reikalingas pasitarimuose su
pabaltiečiams
:iegalioja
Hel
Amerika diskutuojant strate
man atrodo abejotina. Tai pri
bandytų išrinkti nemokėtus mo kad už tai būtų paleisti pagrob Kasputis, V. Kidykas, S. Naktimis plėšikai rausėsi jų
verstų prie visokių nepasto sinkio Baigiamojo Akto VIII kesčius, ką jis padarė savo tieji amerikiečiai. To negalima Kučinskas, R. Kurtinaitis, Š. kapuose. Vieną kartą jie buvo ginę kraštų doktriną. Norima
vumų, iš kurių žmonės nieko principas, visoms tautoms ga valstijoje. Respublikonai, sakė daryti su teroristais, nes jie vėl Marčiulionis, D. Matusevičienė, sulaikyti nusikaltimo vietoje. s u r a s t i būdą dialogui tarp
rantuoja iti: laisvo apsispren
nepelnytų".
jis, norį daugiau išleisti apsigy vykdys naujus pagrobimus. Jei R. Mažuolis, G. Muršova, A. Tai kaunietis Albertas Oniūnas, N A T O ir V a r š u v o s pakto
dimo teisę. Šią teise pabrėžia ir
nimui, sumažinti kapitalo jis būtų prezidentas, tai jis Narbekovas, J. Narmontas, V. o kiti Kapsuko mieto gyvento kraštų.
Vokietija skolinga
liepos 7 d. Europos Parlamento
Sovietų kariuomenės vadai
mokesčius ir išleisti daugiau panaudotų
,,jegą"
prieš Novickis, R. Ribinskaitė, R. jai — Vladimiras Kuprijanovas,
pabaltiečiams
priimta rezoliucija, kurią
p
r
adėjo dalyvauti
visose
Sablovskaitė,
A.
Sabonis,
V.
lėšų kitoms programoms nepa- teroristų bazes. J tai Bushas
niekur nedirbantis, Eduardas
I šį pasisakymą liepos 26 d., suredagavo vokiečių socialde keliant mokesčių. J e i Bushas atsakė, kad Dukakis buvo prieš Tuomaitė, R. Ubartas, R. Jukšys, K. Čekanovičius ir Z. diskusijose ir saugumo klau
laišku Vogeliui atsakė Pabal mokratų atstovas dr. Hans-Joa- rimtai apie tai kalba, jis tai gali Libijos bombardavimą, kai ji Udrakis, G. Umaras, L. Zilpo- Muraška. Tardymai ir krata s i m a i s . A m e r i k a iš savo
tiečių Tarybos biuro Stras- chim Seeler.
žvalgybos satelitų daugiausia
padaryti tik pasinaudodamas vykdė terorizmo veiksmus. rytė.
parodė, jog gauja išplėšė iš kapų
Pabaltiečiai yra realistai, rašo
bourge direktorius. A. Klimaitis.
— Klaipėdoje veikia prie apie ketvirtį kilogramų aukso sužinojo apie sovietų raketų
pinigais iš Sočiai Security fon Klaida padaryta, kad buvo par
Klimaitis.
„Jie
gerai
žino.
kas
Jis pareiškia savo nusistebė
do. Bushas atsakė, kad dabar ne duoti ginklai, tačiau niekas Klaipėdos Kultūros fondo karūnėlių ir dantų. Oniūno buvimą, kur jos yra gaminamos
jimą, kad didžiausios vokiečių šiandien įmanoma ir kas neįma laikas atsisakyti gynybos prog nemano, jog prezidentas tai įsikūręs „Vydūnistų" klubas. bute rasta iš kapų atgabenta
ir k u r saugojamos ir daug kas
opozicijos partijos vadovas noma. Tai nereiškia, kad ateity ramų, be to, jis priminė Duka- darytų todėl, kad ginklus Klubas rūpinasi tautiniu vydū- kaukolė, kaip „dekoracija"
nebegalima paslėpti.
je
nieko
nebeįmanoma
pasiekti,
parlamente pritaria prievar
nistikos literatūros tvarkymu, butui. Jie pasiaiškino: „Mes
kiui jo valstijos Bostono uosto iškeistų į pagrobtuosius.
tiniam ir tarptautinę teisę pa nes tai prieštarautų istorijai. nesutvarkymą, sakydamas, jog
Mažosios Lietuvos istorinio-kul- nieko blogo nedarėm, o miru
r
žeidžiančiam Pabaltijo valsty Bet kad durys liktų atviros, jo atsakymas yra tiek aiškus,
KALENDORIUS
tūrinio
palikimo klausimais. siems juk t a s pats".
Apsiginklavimas
bių e g z i s t a v i m u i SSRS-os reikia laikytis principų, ypač kaip ir Bostono uostas, primin
R u g s ė j o 27 d.: Vincentas
— Kunigiškių pradinėje mo
Bushas pasisakė už strate mes galime su jais prekiauti,
rėmuose. Primena, kad Vakarų kai jie kiekvienu atžvilgiu yra damas nesutvarkytą taršos
Hiltruda, Daugilė, Kovaldas,
Vokietija, JAV. D. Britanija ir teisingi Ar j ū s kitaip galvo reikalą. Ir Bostono policija ginės iniciatyvos programą. tačiau negalime parduoti savo kykloje, kurioje mokėsi rašyto
Adalbertas. Danyla, Tautrimas.
Dukakis prieš ją. nes neįrodyta, technologinių saugumo paslap jas kun. Juozas Tumas-Vaižgan
net komunistinės valstybės, jate?"
pasisakė už Bushą.
R u g s ė j o 28 d.: Vaclovas,
kad ji bus naudinga. Su so čių... ir nusileisti, kalbėjo tas, dabar įkurtas jo muziejus.
Atsakymas į šiuos klausimus
kaip Jugoslavija ir Kinija.ne
Vientautė,
Saliamonas, Tautvy
vietais reikia būti griežtiems, Bushas.
Ant tilto per Šventąją ties
pripažįsta Pabaltijo valstybių dar negautas.
das, Visgirde.
Patriotizmas
sakė Bushas. Pradėti pasitari
aneksijos. Savo 1954 m. spalio
Dabatuose nebuvo naujų pa Žaliosios gyvenviete atkurti
22 d. paskelbtame pareiškime,
I klausimą apie Dukatio mai strateginių ginklų klausi siūlymų. Nuomonių tyrinėjimų skulptoriaus bareljefai su rašy
—Vilniaus operoje dainavo
ORAS CHICAGOJE
trys Vakarų didvalstybės kons pakviestas iš Armėnijos sol. G. patriotizmą ir jo priklausymą mais, bet Amerika turi likti biurai tuoj po debatų pranešė, tojo portretu. A t e i n a n č i a i s
tatavo, kad ,,1939 m. Vokietija Chamedanjanas, atlikdamas amerikiečių piliečių Liberties stipri ir negali nusiginkluoti. kad Bushas laimėjo debatus tik metais bus 120 metų, kai gimė
Saulė teka 5:42, leidžiasi 5:41.
Sovietų
Sąjungoje
perestroika
lietuvių
literatūros
klasikas
pažeidė tarptautinę teisę ir bru „Otelio" operoje pagrindinį unijai Bushas, atsakė, jog jis
maža persvara, maždaug 4 ar 5
Temperatūra dieną 74 1.. nakdar
neįgyvendintas
dalykas.
Vaižgantas.
ti
50 1
t a l i a i išdavė bei p a r d a v ė vaidmenį.
punktais.
nekritikuoja Dukakio patrio

Socialdemokratų vadas abejoja
Pabaltijo laisvės reikalingumu

Pagrindiniai debatų punktai

DRAUGAS, antradienis, 1988 m. rugsėjo mėn. 27 d.

riebalų", „valgyk mažiau cholesterolinio maisto"... Mes visi
lietuviai turime siekti kraujo
suliesinimo iki 130 mg%
cholesterolio. Amerikiečiams
dabar patariama toks suliesinimas iki 180-160 mg% ar dar
žemiau.
Lietuviams tokio tikslo sie
kiant, nepakanka tik „sumažin
t i " gyvulinius riebalus ir cholesterolinį maistą: lietuviui rei
kia jo tokio visai nevartoti tol,
kol tikslas bus pasiektas: kol šir
dis nuo atakos bus saugoma
liesu — 130 mg% cholesterolio
krauju, o ne vien tik nitrogli
cerino tablete ar jo lipinuku.
Visi mes n ė nestenėdami
elkimės tik taip, jei norime dar
kiek ilgėliau sveikesniu gyveni
mu džiaugtis.

KELIAS I SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKTI
KELIAS

PAJĖGUMO UGDYMAS

J SVEIKATA 6515 So. Califonila Ave., Chicago. IU.

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

NEPASTOVIOJI KRŪTINĖS
ANGINA (40)
Su visokios formos arterijų
skleroze, įskaitant ir nepasto
vios krūtinės anginos pasireiškiančiąja (ir su visų kitų
kūno dalių, ypač smegenų ir
kojų) reikia, tinkamai apsišvietus, visiems lietuviams
energingiausiai ir nuolat vi
somis dabar galimomis prie
monėmis kovoti, jokių išlaidų
ar pastangų tai kovai nesigai
lint, nes laimingesnis gyveni
mas priklauso nuo tokios ko
vos laimėjimo.
Į sėkmingesnį su sklero
ze tvarkymąsi ragini
mas.
Baisi, tiesiog neįtikėtina tam
sa ir apsnūdimas, ir nesirūpini
mas kovoje su skleroze vis dar
tebetūno lietuvių tarpe. Tik re
tas kuris mūsiškis ima kaip rei
kiant stoti kovon su širdies ar
terijų skleroze ir pradeda neat
sidžiaugti su ta kova apsitvar
kiusiojo džiaugsmu.
Bet dauguma mūsiškių vis
dar delsia, neįstoja į tokių kovo
tojų eiles. Tokie laukia, kaip
anas rusų mužikas, kol trenks
perkūnas — tik tada jis ima žeg
notis: tik tada mūsiškis krei
piasi (gerokai pavėluotai) pas
gydytoją pagalbos dėl toli
pažengusios sklerozės sukeltų
negerumų.
Štai vienas tokių .,mužikų"
rašo:... pradėjau neatsiminti kur
ką padėjau... įdedu 20 dol. Pra
šau atsiųsti vaistų nuo skle
rozės.
Še tau. diede, devintinės! Su
mirtina negerove, reikalau
jančia prieš kalną lipant kovos,
toks ,,mužikas" mano susi
tvarkysiąs dvidešimties dolerių
talkinamas. Tokio dalyko nėr ir
negali būti gyvenime. J u k tai
vaistų parūpinimo, įpakavimo,
paštan pristatymo ir pašto tarifo
išlaidos vos padengianti suma.
Visi žino dabartinį gerų vaistų
brangumą. Šalia pasninkiško
maisto ir atsisakymo visų skle
rozės prišaukėjų, vaistais su
skleroze gydymasis reikalauja
šimtinių žaliukų ir jis turi tęstis
per visą likusį gyvenimą, ypač
kada sklerozė yra, kaip šiuo at
veju, gerokai pažengusi.
Visi taip reikalą suprantantieji ir šimtaprocentiniai
dabartinės medicinos reikalavi
mams paklusnieji neatsidžiau
gia pagerėjusia jų arterijų
sveikata. Todėl visi likusieji
mūsiškiai junkimės prie jų
savais nusiteikimais ir darbais
savos širdies sveikatos labui.
Perdaug išlaidaujame rūkyda
mi, girtaudami, maitindamiesi,
širdies, smegenų ir kojų arteri
jas žudančiu, skleroze greitinan
čiu maistu, ir kas dar blogiau:
tiems mus žudantiems daly
kams net tūkstantinių išlaidų
nesigailėdami, galimas pristab
dyti negeroves užleidžiame,
laiku su jomis nesitvarkome, o
tik „trenkus perkūnui", kai jau
žmonos vardo imame neatsi
minti, šaukiamės vaistinės
pagalbos.
Taip toliau elgtis nė vienas
nepasivelykime ir dar šiandien
stokime reikiamon veiklon
sklerozės apstabdymo, jos atito
linimo reikale. Pirmiausia bent
kiek apsišvieskime. Štai toji
šviesa nepastovios krūtinės an
ginos srityje.

ir prognozę visais nepastovios
krūtinės (NK) anginos atvejais.
Kai pacientas prisistato turįs
nepastovią , ar vis didėjančią
krūtinės anginą, tuomet jau
reikalingas ligoninėje gydy
mosi. Mat kas penktam tokiam
ligoniui (apie 20^ I NK angina
baigiasi staigia širdies ataka
(„myocardial infarction"). O
tokiems ligoniams, kurie dar
nesusilaukė širdies atakos, jų
stovio nustatymui galima da
rant ilgalaikę elektrokardio
gramą, vadinamą ,,Holtermonitoring" ir sekant joje ST
dalies pakitimus.
O kaip labai mes čia tuo rei
kalu visi — tiek gydytojai, tiek
pacientai — apsileidžiame. Tai
graudenantis, nežmoniškas,
nemediciniškas elgesys. Kaip ir
visi pacientai tokie, nenori gul
tis ligoninėn, o gera dalis
gydytojų jiems pataikauja ir
mediciniškai nusikalsta, kaip
reikiant savų pacientų sveika
tos neprižiūrėdami.
Toks nusikaltimui prilygstąs
abipusis apsileidimas toliau
tęstis negali. Reikia abipusio
tvarkymosi: pacientas turi su
prasti savo mirtinos padėties
pataisomumą, o gydytojas turi
ryžtis toliau nelaikyti mirtinai
sergančiojo mažu vaiku ir jam
tik čiulptuko pavidale nitro
gliceriną įvairiais pavidalais
(įskaitant ir nitroglicerino
lipinukais paciento krūtinės
,,padabinimą") vis didėjan
čiomis dozėmis prirašinėti.
Tiek daug garbingų mūsiškių,
turinčių NK anginą, iki šiol
reikiamai nesigydė, vien nitro
gliceriną rijo ar jį lipinosi ant
krūtinės ir be reikalo ir be laiko
mus apleido, dar toli gražu ne
nunokę, tokiame apleidime
būdami. Tai labai skaudūs
įvykiai kuriuos mūsų visuo
menė neskaudžiai pro pirštus
leidžia. Tas ar ta ten mirė taip
netikėtai, taip staiga, taip ne
lauktai... reikia eiti į budynes,
į atsisveikinimą,! laidotuves...
ir į gedulo užkandžius.
Taip tas reikalas ir užsibaigia.
Niekas nekaltina apsileidusio,
nesiorientuojančio ir šios NK
anginos tikruoju būdu negy
džiusio paciento. Niekas ne
kaltina apsileidusio, nesiorien
tuojančio ir šios NK anginos
tikruoju būdu gydžiusio pacien
to. Niekas gydytojo netraukia
teisman už nemedicinišką elge
sį šiuo atveju. Ašaros greit
nudžiūva ir gyvenimas slenka
tolyn, pareikalaudamas vis nau
jų aukų dėl apsileidimo NK an
ginos gydyme. Visi dar žmonė
mis kaip reikiant išlikusieji —
mokyti ir bemoksliai — turime
nusukti NK anginos giltinei
sprandą, elgdamiesi, kaip
žemiau nurodyta.

P A S T O V I O S (A) I R N E P A S T O V I O S (B) KRŪTINĖS
ANGINOS SKIRTUMAI
1. Skausmo vieta: A—virš krūtinkaulio, dažnai išplinta po visą
krūtinę. B-ta pati.
2. Skausmo persidavimas: A — į ranką ar abi, į kaklą, smakrą
ar į kombinaciją tų vietų. B—toks pat.
3. Skausmo užsitęsimas: A—paprastai liaunasi po 1-5 minučių. B—
užsitęsia ilgiau 5 minučių.
4. Skausmo pobūdis: A—spaudimas ar didelis nepatogumas. B—
toks pat, tik stipresnis.
5. Priediniai negerumai: A—dažniausiai jokių. B—prakaitavimas
ir silpnumas daugumoje atsitikimų.
6. Anginą sukeliantieji veiksniai: A—persitempimas, susi
jaudinimas, persivalgymas, šaltas oras, atsigulimas. B—dažnai
jokie.
7. Kas palengvina priepuolį: A—paliovimas persitempti, po liežuvių
nitroglicerinas. B—toks nitroglicerinas gali teikti nevisišką ar tik
laikiną palengvėjimą.

(„Holter monitoring") elektro
kardiogramoje nėra nuolatinio
ST tarpsnio pakitimo, padarius
priedinį tyrimą — kateterizaciįą, randamas apie kas pas
penktą (20% j ų ) užakimas
minėtų trijų a r kairiosios
pagrindinės arterijos.
Taigi, net apmalšinus, stabili
zavus anginos priepuolį, dėl
stiprios, toli pažengusios visų
širdies arterijų sklerozės, kai
„Holter monitoring" vis rodo jų
elektrodardiogramoje ST dalies
pakitimus.
Nepastovios k r ū t i n ė s
anginos g y d y m a s

Naujausi tyrimai su vetera
nais (Veterans Administration
Cooperative Trial) atlikti su NK
anginą turinčiais rodo, kad šir
dies operacijos jiems neblogai
padeda. Taip gydant buvo per
pus (50%) sumažintas NK angi
nos blogėjimas iki širdies atakos
(„myocardial infarction").
Yra kiek skirtingų nuomonių,
ar tokiems ligoniams būna ge
Kai širdies arterijų sklerozė riau, padarius „coronary byy r a didelė j o s gydymas
pass" operaciją. Portland (Oreneturi būti mažas a r tik
gon) mieste, 92% NK anginą
dalinis
turinčių pacientų, kuriems buvo
padaryta „coronary bypass"
Sergantį nepastovia vis didė
operacija, po jos išgyveno 10 m.,
jančia krūtinės angina ligoninė
o neoperuotųjų (tik vaistais ir
je ištyrus („Holter monitoring")
maistu gydytieji) t i k 8 3 %
nuolatiniai uždokumentuojaišgyveno 10 m. po diagnozės
mi elektrokardiogramoje ST
nustatymo.
dalies pakitimai ar didelė pulso
netvarka — aritmija („arrhythTik j a u nepradėkime NK
mia) bei abu tie nenormalumai anginos l i g o n i a m s t o k i a s
ir taip sužinoma, kad yra didelė operacijas piršti, iš pirmo žvilgs
galimybė, jog tas pacientas turi nio jų gerumą vertindami. Jos
trijų širdies raumens arterijų nėra tokios geros, kaip iš
Kas penkto laukia širdies
(„tripple vessel") ar kairiosios minėtų duomenų atrodo. Mat
ataka
pagrindinės arterijos apie 75% kritiškai jas vertinantieji mato,
kad skaičius taip operuotų NK
Nelaimė, kad gydytojai ne vi užakimą.
anginos
ligonių yra labai mažas:
Pas
tuos
pacientus,
kurių
sada pajėgia nustatyti diagnozę

tik tie pacientai buvo operuoti,
kurie turėjo, kateterizuojant su
rastą kairiojo skilvelio sumažin
tą veikimą Cęjection fraction").
Ligos išvengimas —
geriausias jos gydymas
TAip ir išeina, kad geriausias
NK anginos gydymas yra jos
išvengimas: sklerozei ne ameri
koniškai, bet tikrai, nemeluotai
lietuviškai už akių užbėgimas:
be jokio raukymosi pasninkiško
maisto prisilaikymas.
Turintieji NK anginą turi pri
silaikyti maisto be jokių gyvu
linių (ir trejopų augalinių) rie
balų ir be cholesterolio be jokio
išsisukinėjimo,
nesekant
amerikietiško patarimo „tik
sumažinti" tokius dalykus.
ALVUDO Lietuvių sodyboje
ambulatorijos p a t i r t i s ir
dabartinių amerikiečių širdies
ligonių patarimas r a g i n t e
ragina mus-visus lietuvius
liautis kritus gyvenimo vasaros
metu į kapų duodę. Ten ir taip
tikrai vietos pakaks vyrams,
sulaukusiems 80 metų, o
moterims 85 metų.
Visų tikslas: pasiekti
130 mg% kraujo cholesteroliu
riebumo
Todėl šiandien, būdami
pajėgaus gydytojo žinioje,
pildykime visus jo nurodymus:
pradėkime reikiamu maistu ir
tinkamu vaistu vaduotis iš mir
tinos vergijos — iš per
sivalgymo, persirūkymo, persigėrimo, užsisėdėjimo ir imkime
kovoti su visomis negalėmis bei
nertis iš visos eilės širdies
atakos prišaukėjų vergijos.
Nepasitikėkime jokio asmens
patarimu: „valgyk bendrą mais
tą", „naudok mažiau gyvulinių

Išvada. Prigyvenome laikus,
kada pačių žmonių — ligonių
gera dalis ir jų sveikatos pri
žiūrėtųjų nemažas skaičius
nepajėgia elgtis pagal šių dienų
medicinos nurodymus. Visur
dar maistas gaminamas su try
niais, sviestu, taukais, grietine
ir būna pilnas cholesterolio. Visi
receptai laikraščiuose ir anks
tyvesnėse valgio paruošimo
knygose beveik be išimties yra
perkrauti tokiais ar panašiais
skelrozės prišaukėjais. Jų mes
visi visai nepaisykim ir pradėki
me savo gyvenime eiti širdį nuo
atakos apsaugotu keliu: naudo
kime maistą tik be gyvulinių
riebalų ir be cholesterolio ( jo
visur vis tiek yra mažas kiekis
— pakaks būtinam reikalui).
O gydytojai nepataikaukime
nesiorientuojančių pacientų
gomuriams: visa energija ir visu
savo iškalbumu ginkime, tolin
kime juos nuo širdies ir sme
genų bei kojų arterijų sklerozės,
tos didžiosios visų mūsiškių
luošintojos. Gydytojas turi elgtis
ne taip kaip politikas: gydytojas
privalo nepataikaut neišmanė
liams, kad daugiau jų susi
laukt savo kabinete. Mes tu
rim tikrą darbą dirbt, nežiūrė
dami, a r t a i k a m nors
nepatiktų.
Širdies arterijų ligų giltinė
dirba savo darbą išsijuosusi. Ir
mes neatsilikime
savose
pareigose: užsispyrusiai imkime
gintis nuo jos — kuo atkakliau
siai vaduokimės iš širdies
arterijų ligų giltinės nagų. Čia
ne vieta šaipymuisi: aš nesuliesinsiu savo kraujo iki 130, man
pakaks 180. Su tokiais lietuviš
kais nevaleivomis širdies ligų
giltinė lengviausiai susitvarko.
Užtai mes nė vienas nesiraskime jų pašonėje.
Mums, širdies apsaugos
siekiantiems, tegul visas mėsas
atstoja kiaušinio baltymai, pu
pelės, žirniai, ryžiai (rudi,
būtinai tokie), stambiai malti
javai (tik rugiai ir vasariniai
UŽTERŠTI PAPLŪDIMIAI
SOVIETU SĄJUNGOJE
Šią vasarą pležai buvo užteršti
ne vien New Yorko ir Nevv
Jersey paplūdimiuose. Jie buvo
užteršti ir įvairiuose Sovietų
Sąjungos paplūdimiuose nuo
Baltijos iki Juodosios jūros, kaip
ir tolimuose Rytuose. Sovietų
pareigūnai aiškina, kad neį
prastai karšta vasara paskatino
veisimąsi įvairių mikroor
ganizmų, jų tarpe šiltinės, di
zenterijos, salmonelozės ir
įvairių vidurius užkrečiančių
virusų.
Pasak Maskvos Vidaus Radijo
tarnybos pranešimo, Sveikatos
ministerijos informatorius A.I.
Zajčenko pakartotinai perspėjęs
sovietinių fabrikų vedėjus kont
roliuoti teršiančias atmatas, bet
iki šiol jie buvę ignoruojami.
Todėl dabar būsiančios įvestos
griežtos priemonės mažinti
taršą visoje Sovietų Sąjungoje.
Pasirodo, jog jau kurį laiką
sovietinių fabrikų darbininkų
sveikatos stovis ir gyvenimo il
gis mąžta, kas galbūt yra pa
sekmė darbo apterštoje aplinko
je bei gyvenimo įtampos
mažinimas alkoholio gėrimu.
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70 metų sukaktis

LIETUVOS POLICIJA
Kai šiais metais minime
Lietuvos valstybės atkūrimo 70
metų sukaktį, pagrįstai didžiuo
jamės senu mūsų valstybin
gumu, kurį rodo mūsų protėvių
sukurta Lietuvos didžioji kuni
gaikštija, Lietuvos monarchija,
unijinė ir pagaliau Nepriklau
somoji Lietuva. Taigi mūsų
valstybinės tradicijos, kad ir
buvo pertrauktos okupacijų, yra
labai senos ir siekia daugiau
kaip septynis šimtmečius.
Kad lietuvių tauta buvo ver
ta nepriklausomybės, ji tai įrodė
1918-1940 metais. L a i s v a i
gyventi apsisprendę lietuviai
apgynė savo sienas (deja, per
siauras), okupacijų bei karų be
galo nuniokotas kraštas pats
sukūrė savo ginkluotas pajėgas,
gerą administraciją, mokslo bei
kultūros institucijas, neblogą
ekonominį gyvenimą.

kartais labai sunkių bei kietų
gyvenimo — darbo sąlygų, nė
negalvojo imti „dovanas" už
savo patarnavimus ar streikuo
ti. Tiesa, būdavo atvejų, kad
vienas ar kitas policininkas pa
sielgdavo ne taip, kap reikia,
bet tokie reiškiniai labai reti,
klaidos ištaisomos. Per 20 metų
Lietuvos policija ne t i k t a i
pasivijo senųjų Vakarų kraštų
policiją, bet daug kur ją pra
lenkė. Pasikeitė ir išorinis Lie
tuvos policininko vaizdas.
Albino Valentino aprašyto
tipo niekur ir su balana nebe
galėjai rasti. Per keliolika metų
susiformavo toks pareigūnas,
kokio kraštui reikėjo. Kiek
vienas Lietuvos gyventojas,
n e ž i ū r i n t jo tautybės ar
religinių įsitikinimų, visų
luomų žmonės vienodai galėjo
tikėti vyrais, kurie dienomis ir
naktimis be atvangos budėjo,
kad šalies gyventojai galėtų
ramiai dirbti ir ilsėtis. Tik
nusikaltėliai ir tautos duob
Viena iš daugybės labai svar kasiai nemėgo policijos.
bių sukurtų institucijų šia pro
Taigi ir šiandieną, kai jau keli
ga itin minėtina ir prisimintina
jos 70 metų sukaktgies proga. dešimtmečiai Lietuvos policijos
nebėra, daugelis gyvųjų dar
Tai Lietuvos policija.
prisimena
ir geru žodžiu mini
1918-ieji metai Lietuvai buvo
Lietuvos labui atsidavusius
labai liūdni. Tada, labai skau
vyrus, jų greitus ir gerus
džiai apiplėšę kraštą ir jo žmo
patarnavimus.
nes, nugalėtosios Vokietijos
5000 Lietuvos policijos vyrų
geležinės divizijos likučiai sku
(tiek
jų buvo prieš 1940 m. bol
biai traukėsi į savo Vaterlandą
(tėvynę). Lietuvoje nebeliko jo ševikų okupaciją), budėjo ir
kios tvarkos. Vienur siautėjo saugojo Lietuvos gyventojus, jų
žiaurūs plėšikai, kitur plėšikavo turtą bei ramybę, net ir valsty
karo belaisviai („plienčikai"), bės sienas. Sergėdama visuome
įvairiose Lietuvos vietose nę, policija nepaisė nei blogo
bolševikai sudarinėjo savo oro, nei šalčių, lietaus bei aud
„sovietus", lenkuojantieji žval rų. Policija buvo ne gyventojų
gėsi į Varšuvą. Savosios kariuo slopinamoji, bet juos ir jų teises
menės dar nebuvo. Tuo metu ginančioji fizinė jėga. Jau vien
patys gyventojai Lietuvos mies tik faktas, kad apie 100 Lietuvos
tuose, miesteliuose, bažnytkai policijos vyrų nepriklausomybės
miuose bei parapijose savo metais žuvo, eidami tarnybos
iniciatyva pradėjo organizuoti pareigas (vokiečių okupacijos
vietinės apsaugos būrelius, metu panašiu būdu žuvo apie
kuriuos vadino milicija. Cent 400) sako, kad tai buvo vyrai,
rinės organizacijos dar nebuvo. kurie savo artimo reikalus statė
Savanoriams milicininkams aukščiau už savo gyvybes. Jų
n i e k a s nemokėjo algų ir žinomus ir nežinomus vardus,
nesuteikė ginklų bei susisie minėdami policijos pradžios 70
kimo priemonių — viskuo turėjo m. sukaktį, minime su didžiau
siu dėkingumu ir pagarba, nes
apsirūpinti patys. Kaip tais
jie už mus atidavė savo bran
laikais
atrodė
pirmieji
giausią turtą — gyvybę. Tai pil
nepriklausomos Lietuvos mili
kieji herojai, žuvę ne dėl savo
cininkai, matyti iš rašytojo
garbės, bet už tautos bei jos
skuodiškio Albino Valentino
žmonių gerovę.
aprašymo: „Prašmatniai tada
atrodė mūsų milicininkas: ilga
rusiška miline apsivilkęs, zui
kinė kepurė ant galvos, per
Nūdien Lietuvoje policijos pa
pečius persikabinęs ilgą, seno
tipo rusišką šautuvą, apsiavęs reigas eina okupantų sukurta ir
ž e m a i t i š k o m i s k l u m p ė m i s : iš Maskvos diriguojama milici
Vilniuje
leidžiamas
kauks, kauks, kauks ir eina ,su j a .
„Švyturio"
žurnalas
(Nr. 11,
fasonu' per miestelio turgų.
1988)
yra
paskelbęs
žurnalisto
Toks buvo pirmasis milicinin
kas mūsų miestelyje. Vokiečiai, R. Valatkos pokalbį su sov.
pilvus susiėmę, juokėsi: — Ach, Lietuvos vidaus reikalų miGott, l i t a u i s c h e Polizei..." nisterio pavaduotoju, vidaus
(„Policijos" žurn. Nr. 19-20, tarnybos generolu majoru Algir
1938). J čia aprašytąjį buvo du Kairiu. Pokalbyje iškelta
panašūs ir kitų miestelių mili daugybė milicijos trūkumų,
cininkai. Bet tai buvo 1918-1920 kokių nepr. Lietuvos policija
metais. Tačiau metai bėgo, neturėjo. Iš pokalbio aiškėja,
tvirtėjo, tvarkėsi Lietuva ir kad milicijos tarnautojų tarpe
drauge stiprėjo jos tvarkos pa yra nemaža nusikaltėlių. Be to,
laikytojai. 1924.1.15 įstatymu jie vilkiną nusikaltimų aiški
milicija pavadinta policija. Per nimą, su piliečiais elgiasi ne
eilę metų ji padarė didelę pa mandagiai, šiurkščiai, be rei
žangą. Pažengė šuoliais moksli kalo priekabiauja, be didesnio
nis, techninis, dvasinis paruoši reikalo tikrina asmens doku
mas. Didžiuma policijos valdi mentus, sulaikinėja piliečius.
ninkų buvo atsargos karininkai, Neretais atvejais milicininkai
kiti — sumanūs puskarininkiai, p a t r a u k i a m i baudžiamojon
baigę įvairius kursus, aukštes atsakomybėn ir nubaudžiami.
Kokia yra milicijos tautinė
niąją policijos mokyklą.
sudėtis, tikresniu duomenų
neturime, bet ji aiškėja iš
pokalbio. R. Valatka klausia:
„Susidariau įspūdį, kad Vilniu
je
retas gatvėje sutiktas mili
Svarbiausia, kad Lietuvos
policijos pareigūnai buvo sveiko cininkas moka lietuviškai. Tai
kūno, sveikos sielos ir aukštos nėra gerai". Generolas atsako:
moralės asmenys. Sumanūs, „Šiuo metu iš visų dirbančių
drausmingi, pareigingi, atsi milicininkų 33 proc. yra lietu
davę artimo tarnybai, niekada viai". Esą projektuojami kursai
neskaičiavę savo darbo valandų kitų tautybių milicininkams iš
ir nereikalavę už jas pridėtinio mokti kalbėti lietuviškai...
atlyginimo. Nemurmejo ir dėl
b. kv.

NAUJOJI PLB VALDYBA
PRADEDA DARBĄ
Naujoji Pasaulio Lietuvių patalpose.
Bendruomenės valdyba (PLB) , Pirmininkas dalyvaus Austrasavo pirmąjį posėdį sušaukė pa- iįjos Lietuvių dienose ir atidarys
reigų perdavimui iš senosios Pasaulio Lietuvių Sporto žai
valdybos ir naujosios valdybos dynes šių Kalėdų atostogų metu
pasiskirstymui Chicagoje.
Australijoje. Ta proga aplankys
Pareigomis pasiskirstėm taip: Australijos lietuvių kolonijas.
rugpjūčio 28 d. Vytautas Bie
liauskas — naujasis PLB pir Įvykiai Lietuvoje ir išveivija
mininkas ir švietimo reikalų
vedėjas, ir Horacijus Žibąs, nau Įvykiai Lietuvoje labai greitai
jasis iždininkas, abu iš Cincin- keičiasi. Reikalinga apgalvota
nati, Ohio, Eugenijus Čuplins- orientacija ir greita akcija.
kas — pirmasis vicepirmininkas Pakartotos 1974 m. White
finansams, Gabija Juozapa- Plains Lietuvos laisvinimo dar
vičiutė-Petrauskienė — ryšiams bo konferencijos išeivijai orien
su kraštais ir lietuviška spauda, tacinės išvados dėl Lietuvos
Algis Juzukonis — informacijai laisvinimo darbo sampratos ir
ir ryšiams su kitataučių spauda lietuvių bendravimo klausimo:
visi iš Toronto,. Kanados, Irena „...Konferencija... nutarė... pa
Lukoševičienė, kultūriniams reikšti nepakeičiamą... nusis
reikalams iš Montrealio, Kana tatymą siekti nepriklausomos
dos, dr. Vytautas Dambrava — Lietuvos valstybės atstatymo,
visuomeniniams reikalams, iš remiantis nekintančia lietuvių
Caracas, Venezuelos, Vytautas tautos valia, Lietuvos valstybin
Gureckas — ryšiams su kita gumo apraiškomis ir lietuvių
taučiais iš VVashingtono, JAV, išeivijos tautine pareiga savo
Raimundas Kudukis, teisi tautai padėti išsilaisvinti iš
niams reikalams iš Clevelando, okupacijos...
Ohio, ir Pasaulio Lietuvių Jau Kiek įmanoma... laisvojo pa
nimo sąjungos valdybos pirmi saulio lietuviams tikslinga
ninkas ir PLB valdybos narys puoselėti ir plėsti ryšius su
jaunimo reikalams Alvydas Sa- pavergtoje Lietuvoje gyvenan
plys iš Toronto, Kanados, čiais tautiečiais išeivijos tauti
Pasaulio Lietuvio redaktorus niam tapatumui su savo tauta
Bronius Nainys.
išlaikyti ir solidarumui su ja
ugdyti.
PLB pirmininko p r a n e š i m a s Tuos ryšius mezgant ir palai
kant, išeivijos lietuviams tenka
Dr. Bieliauskas pirmininko vadovautis savo sveika nuo
pareigas perėmė iš Vytauto Ka- voka, sąžinės jautrumu ir tau
manto liepos 18 d. Grand Ra- tiniu sąmoningumu, vengiant
pids, Michigane ir valdybos var bet kurių veiksmų kurie galėtų
du nuo to laiko jau pradėjęs pakenkti Lietuvos valstybiniam
veiklą. Rugpjūčio mėnesio tęstinumui ar lietuvių tautos
pradžioje dalyvavo Europos Lie pastangoms išlikti ir išsivaduoti
tuvių Studijų savaitėje, kurion iš okupacijos."
jau ankščiau buvo kviestas kaip
PLB valdyba jaučia pareigą
paskaitininkas, ir Europos LB vadovauti išeivijos orientaci
pirmininkų suvažiavime studijų niuose darbuose šioje srityje.
savaitės metu Vasario 16 gim
nazijos patalpose Vakarų
P L B finansiniai reikalai
Vokietijoje.
Iždininkas Horacijus Žibąs
Šiuometinis didžiausias Eu
ropos LB pirmininkų rūpestis pranešė, kad PLB valdybos ei
y r a akcija dėl nacių karo namųjų reikalų sąskaitoje jam
nusikaltėlių ieškojimo ir netei perduoti 2,138.77 dol. Pirmojo
singai apkaltintųjų apgynimo. posėdi j- sušaukimas ir įvykdy
Vokiečių valdžios t u r i kolabo mas rx |au turimos išlaidos kai
rantų sąrašus, kuriuos galės navo 13,000 dol. Nors PLB val
peržiūrėti JAV įstaigos OSI pa dybos iždas nėra pavydėtinas,
reigūnai. Reikalinga dėti pas tačiau naujai valdybai ūpo
tangas, kad JAV įstatymai šiuo nenumušė. bet paskatino val
klausimu būtų pakeisti, kad dybą griežčiau ir kiečiau imtis
kaltinamasis būtų teisiamas ir darbo. Jaugiama, kad geriausias
finansinis vajus yra projektų
baudžiamas JAV-ėse.
Kita Europos Lietuvių Studi paruošimas ir konkretus jų vyk
jų savaitė bus 1989 m. rugpjūčio dymas. Tikimės, kad visuomenė
mėn. pirmą savaitę Gotlando pati įvertins darbų svarbą bei
saloje. Europos LB pirmininkų mūsų pastangas ir susilauksime
pasitarimas bus 1989 m. birželio ne tik moralinės, bet ir finan
mėn. gale Vasario 16 gimnazijos sinės paramos.

BALTASIS BANGINIS
HERMAN MELVILLE
ROMANAS
Išvertė P. Gaučys
20

Kitą rytą palikau Quequeegą ir Yojo užsidariusius
mūsų mažam kambarėlyje. Atrodė, kad ta diena jiems
abiems buvo pasninko ir susilaikymo diena. Po dau
gelio vaikščiojimų ir pripuolamų klausinėjimų paty
riau, kad trys banginininkų laivai ruošiasi ilgai, trejų
metų kelionei. Tai buvo „Velnionio", „Skanumynas" ir
„Peąuodas". Apuostinėjęs „Velnionę", patraukiau prie
„Skanumyno", o iš ten daviaus į „Peąuodą" ir įsitiki
nau, kad tai tas laivas, kurio mes ieškome.
Per savo gyvenimą gal esate matę daug keistų
laivų, bet tikriausiai niekad nematėte tokio reto kaip
keistas ir senas „Pequodas". Tai buvo senoviškas lai
vas, užgrūdintas visų keturių vandenynų uraganų ir
negyvų tylų, jo senas kevalas buvo pajuodavęs, kaip
veidas prancūzų grenadierio, kuris kovėsi Egipte, o
paskui Sibire. Jo priekis atrodė barzdotas. Jo stiebai
išpjauti kažkuriam Japonijos pakraštyje (kai pirmuo
sius nusinešė viesulas) statmenai kilo į viršų. Jo
denis buvo taip sudėvėtas, kaip maldininkų išmindžio
tos Canteburio katedros grindys, a n t kurių buvo
nugalabytas Tomas Becketas.
Tačiau, iš kitos pusės, didžiavosi pėdsakais fantas
tinių žygdarbių, kuriuose dalyvavo daugiau kaip pusė
Šimto metų. Senasis kapitonas Pelegas pabrėžė savo
laivo ypatingą savotiškumą nupiešinėdamas ant jo gro
teskinius piešinius ir jį paversdamas savotišku plaukio
jančiu trofėjum, tarsi tai būtu žmogėdrų laivas, išpuoš

PLB valdyba patvirtino Pa
saulio Lietuvių fondo dabar
tinius direktorius su Vytautu
Kamantų kaip pirmininku, iki
reikalas bus naujosios valdybos
išsamiau persvarstytas artimoje
ateityje.
Kad PLB galėtų toliau turėti
ir naudotis nuo mokesčių atlei
dimo teisėmis JAV-ėse, Illinois
valstijoje, PLB registruotu
agentu valdyba paskyrė ad
vokatą Saulių Kuprį iš
Chicagos.
Visuomeninė sritis
Organizuotos išeivijos Lietu
vių Bendruomenės siekimas yra
„ne tik satelitinio statuso ga
vimas Lietuvai, bet visiškos ne
priklausomybės siekimas," pri
minė visuomeninių reikalų
vicepirmininkas dr. Vytautas
Dambrava.
Vytautas Dambrava kartu su
Gurecku sudarys visuome
ninės srities komisiją, kurio
je taip pat veiks ir Algis Juzu
konis (PLB valdybos narys
informacijai). Gurecko pirma
eilė misija vystyti ryšius su
kitataučiais, ypač su paverg
tomis Europos tautomis. Pa
ruoštas atsakymas — laiškas
liberalinei-demokratinei lenkų
Niepodleglosc partijai ir periodi
niam leidiniui „Nowa Koalica", kurie sveikino lietuvius
70 m. Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo proga, išreikš
dami paramą visoms paverg
toms tautoms, dedančioms pas
tangas išsilaisvinti ir jungtis
prie Europos.
Algis Juzukonis pabrėžė, kad
laisvės kova yra spaudos kova.
Rugsėjo .9-12 d. Juzukonis daly
vavo pasauliniame Pabaltiečių
santalkos suvažiavime Lon
done, Anglijoje, atstovaudamas
PLB valdybai lietuvių delega
cijoje.
Lietuvių spauda išeivijoje
prašoma plačiai reklamuoti Molotovo-Ribbentropo sukakties
artėjančių 50-metų sukaktį
1989 m. vasarą.
Kultūriniai reikalai
Irena Lukoševičienė pabrėžė,
kad sieks dirbti bendradarbia
vimo dvasioje su visais kraštais.
Puoselės jaunų ir mišrių šeimų
klausimus, kurie buvo nagrinėti
Kultūros kongrese ir kurių dis
kusijų rezoliucijos buvo priimtos
PLB seime Toronte. Šiuo metu
sudaranti savo komisiją.
Naujoji valdyba kreipia dides
nį dėmesį į ryšių palaikymą su
kraštais. Ryšių su kraštais bei

Susirūpinę Lietuvos ekologija - gamtos užteršimu.

lietuviška spauda pareigas pa
ėmė Gabija Juozapavičiutė-Petrauskienė. Tikimasi kraštams
paruošti aplinkraščius — bendralaiškius tuojau po kiekvieno
PLB valdybos posėdžio bei svar
besnio pasitarimo orientaciniais
klausimais.
J a u n i m o reikalai
Šiuo metu dainos vienetas
„Svajonių Aidai" iš Molbourno,
Australijos, jau pradėjo savo
kelionę aplink pasaulį. Vir
ginija Bruožytė su broliu ir Zita
Prašmutaitė koncertuos Kana
doje, JAV, Pietų Amerikoje bei
Europoje. Koncertų tikslas
telkti lėšas LJS veiklai. P U S
valdyba išvystė akciją šiomis
progomis: skatino kraštus su
ruošti Vasario 16 proga demons
tracijas — minėjimus.
Kanados sostinėje Ottavoje
PLJS valdyba tiesiogiai suorga
nizavo ir patys dalyvavo bado
streike prie Sovietų ambasados.
Dalyvavo birželio trėmimų mi
nėjime ir skatino kraštų LJS
ruošti bei dalyvauti minėji
muose. Su latvių jaunimu
ruošia bendrą projektą 50 m.
Molotovo-Ribbentropo
su
kakties paminėjimui Gotlando
saloje 1989 m. vasarą. Savo
veiklą apibūdina pagrinde, kaip
greitos reakcijos grupę ryšium
su įvykiais Lietuvoje.
PLB valdybos pirmininko ini
ciatyva buvo sušauktas pasita

tas savo priešų kaulais. Garbingas laivas, bet su kaž
kokio liūdesio priemaiša. Bet ar gi ne panašiai yra su
visais garbingai daiktais?
Raštinėje beieškodamas kokio atsakingo pareigūno,
kuriam galėčiau pasisiūlyti, iš pradžių neradau nieko,
tačiau negalėjau nepamatyti palapinės, pastatytos už
didžiojo stiebo. Ji buvo kūgio išvaizdos, kokių dešimties
pėdų aukščio, ir buvo sudaryta iš tankiai suglaustų
banginio žiaunų kaulo pjaustinių, viršuje surištu. Iš
laivo priekinės pusės joje buvo trikampiška skylė, taip
kad viduje esąs galėjo stebėti priekinę laivo pusę.
Toje keistoje palapinėje pagaliau radau žmogų,
kuris atrodė turįs galią ir kuris, esant vidudieniui ir
sustojus laivo darbams, ilsėjosi, akimirkai užmirš
damas valdžios naštą. Jis sėdėjo ąžuolinėje kėdėje,
išpuoštoje įdomiais raižiniais, kurios sėdynė buvo
padaryta iš banginio žiaunų kaulo, panašiai kaip ir
palapinė.
Tas žmogus išoriniai nieku ypatingu nepasižymėjo,
jis buvo kresnas jo veidas parudavęs, kaip ir visų jūrei
vių, ir vilkėjo žydriais piloto drabužiais, kvakeriu stiliu
je sukirptais. Tik aplink jo akis buvo susiklojės tankus
tinklas raukšlių, beveik mikroskopinio dydžio, kurios,
be abejo, atsirado nesuskaitomus kartus primerkiant
akis laike viesulų, sutiktų ilgose kelionėse. Tokios
raukšlės labai praverčia, kai norima pasirodyti
paniurėliu.
— Tamsta esi „Peąuodo" kapitonas? — paklausiau
prasikišdamas per palapinės duris.
— Ir jeigu juo būčiau, ko iš manęs norėtum? —
atsiliepė.
— Aš noriu įsirašyti į šį laivą.
— A! Hm!... Matau, kad nesi iš Nantucketo. Ar jau
esi buvęs ant kurio banginio perskelto laivo?
— Ne, niekad.
— Tad nieko nežinai apie banginių gaudymą, e?

rimas su Lietuvos Laisvės lygos
atstovais išeivijoje: dr. Algirdu
Statkevičium. dr. V y t a u t u
Skuodžiu ir dr. Kaziu Ėringiu.
Pasitarime dalyvauti buvo pa
kviesti Vliko. Altos, LB atstovai
bei pavieniai suinteresuoti as
menys. Išsiaiškinta dė! reikalin
giausios talkos, kurios tikisi
rezistencija Lietuvoje, t.y. krei
pimasis į laisvąsias pasaulio
tautas su prašymu atstatyti ne
teisybes, padarytas Rytų Eu
ropos kraštams Molotovo-Rib
bentropo pakto pasekmėje ir kiti
reikalai.
Susumuojant
Valdybos pirmieji 2 dienų
posėdžiai praėjo sėkmingai ir
darbingai. Valdyba jaučia savo
pareigą greitai orientuotis ir
veikti, vadovaujant dabarti
niams laisvinimo užsimojimams
išeivijoje. Tuo pačiu valdyba
supranta, kad darbas kultūros,
švietimo bei komunikacijos
srityse įgalins ateities k ir*
sąmoningumą darbui Lietuv;..
ne tik tėvynėje, bet ir išeivijoje.
Valdyba galvoja gana vn ning; i
ir motyvuojama konk etaus
darbo resultatų pasiekimu.
Kitas posėdis bus Kanados LB
tarybos suvažiavimo proga
Toronte (kur iš Chicagos bus
perkeliama PLB būstinė* spalio
mėn. gale.
Gabija

— Ne, ser, bet neabejoju greit išmoksiąs. Esu
daugelį kartų plaukiojęs prekiniuose laivuose ir
manau...
— Velniop su savo prekiniais laivais! Man
nekalbėk apie tą kiaulystę! Aš tave apkulsiu, jeigu dar
kartą juos paminėsi! Ir kodėl dabar nori pereiti į ban
ginininkų laivą, e? Ar buvai kada piratas? Ar nesi
apvogęs savo kapitono? Ar negalvoji nužudyti laivo ka
rininkus, kai atsidursi aukštojoje jūroje, e?
Aš protestavau prieš panašius kaltinimus. Spėjau,
kad po šita ironijos kauke senas jūros vilkas slėpė tuos
pačius prietarus, kokius puoselėja visi saliečiai prieš
žemyno gyventojus.
— Bet kodėl nori vykti medžioti banginių? Aš noriu
tai žinoti pirma nei priimsiu į laivą.
— Aš noriu pažinti banginių medžioklę. Be to,
noriu pamatyti pasaulį.
— Nori žinoti, kas yra banginių gaudymas, e? Ar
jau esi metęs žvilgsni j kapitoną Ahabą?
— Kas yra tas kapitonas Ahabas. ser?
— Aha! Taip aš ir galvojau. Jis yra šito laivo
kapitonas.
— Tad suklydau. Aš tariausi kalbąs su pačiu
kapitonu.
— Jaunuoli, tu kalbi su kapitonu Pelegu. Aš ir kapi
tonas Bildadas esame įpareigoti paruošti „Pequodo"
kelionę, jį aprūpinti viskuo. įskaitant ir įgulą. Kartu
esame savininkai ir agentai. Bet aš norėjau ką kitą
pasakyti. Jeigu tu iš tikro nori patirti, kas yra bangi
nių medžioklė, pirma nei galutinai susirišti, jaunuoli,
žvilgterėk į kapitoną Ahaba ir pamatysi jį teturint tik
vieną koją.
— Ką tuo tamsta nori pasakyti? Argi kita būtų pra
radęs per banginio kaltę?
(Bus daugiau)

IEŠKOKIME
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POVILO IR GERTRŪDOS DARGIŲ
RADIJO PROGRAMOS
Penkiasdešimt penkerių metų

Gertrūda ir Povilas Dargiai

Įvairias sukaktis minėdami,
mes išsitiesiame praeities dau
gelio metų tėkmėje, džiaugda
mies pasiektais laimėjimais,
atliktais darbais. Tada, lyg tie
dvasiniai turtuoliai, atidarė
lietuvišką lobyną, nuvalome
dulkes nuo deimanto, aukso bei
kitų brangenybių, jas surūšiuo
jame ir. išsirinkę dvasines
brangenybes, jomis pasipuošiame. Tada mes pamatome,
kiek daug įvairių brangakme
nių sukrauta į mūsų visuomeni
nio bei kultūrinio gyvenimo
aruodą.
Tokj lietuviškų deimantų
lobyną sukrovė Povilas ir Ger
trūda Dargiai ilgų metų radijo
programų tarnyboje. Šiais me
tais jų vedama radijo programa
švenčia 55 metų sukakti. Ne
trukus gaivalingas lietuviškas
žodis, lyg iš to trykštančio
dvasinio šaltinio, plačiai pasklis
3000 kartą. Jei pasakytus ir per
duotus radijo bangomis žodžius
į puslapius surašytum, suda
rytum 55 tomus knygų. O kiek
daug lietuviškų melodijų dainų
paskleista, kiek daug patrio
tiškų ašarų išlieta, naujose kar
tose atgimimo susilaukta, apsa
manojusiose tautinėse šaknyse
tėvų žemės meilės želmenims
pražydus.

kalbą, klausosi ir tie, kurie
gyvenimo kelyje ją pamiršo ar
primiršo, bet didžiuojasi
paveldėta tautine garbe.
Penkiasdešimt penkeri metai,
kai kiekvieną sekmadienį Pitts
burgho radijo stotyje pasigirsta
gražia tarme žodžiai: ,,Labą
dieną, gerbiamieji klausytojai.
Kalba Povilas Dargis". Trys
tūkstančiai kartų programą už
baigiant skambėjo žodžiai: „Iki
kito karto — sakom sudiev —
Gertrūda ir Povilas Dargiai.
Šios dienos programą vedem
mudu abudu". „Mudu abudu"
programą baigdami kiekvieną
kartą prašydavo remti spauda,
minint ,,Draugą' ir kitus
laikraščius, parapijas, vienuoly
nus, lituanistines mokyklas,
lietuviškas
organizacijas,
k u l t ū r i n ę bei visuomeninę
veiklą.

sukaktis

AURELIJA
BALAIŠAITIENĖ
Ir vėl siaučia pasipiktinimo
audra, analizuojant ir apgailes
taujant mūsų jaunimo vandaliz
mo veiksmus, gerokai kenkian
čius mūsų vardui svetimtaučių
tarpe.
Bandome
ieškoti
sprendimų ir patarimų, statome
reikalavimus rengėjams ir or
ganizatoriams, bet rezultatų
nėra. Atsidūrus rengėjų vietoje,
tenka pagalvoti, ar jie, šalia
rūpesčio programa, salėmis,
kvietimais ir skelbimais, iš
tikro turi numatyti tokius neti
kėtumus, kurie vis tik nėra ren
gėjų, bet svečių ir dalyvių at
sakomybė. Tenka nugirsti, kad
ir mūsų jaunimo stovyklose iš
kyla mažesnės apimties nema
lonūs incidentai, kaip triukšmavimas ar alkoholinių gėrimų
vartojimas. Vadovai, rengėjai ir
iniciatoriai planuoja, ruošiasi
pasitikti ir priimti svečius ir
dalyvius, kartais praleisdami
ištisus metus planavimui ir
paruošiamiems darbams. Ta
čiau atvykę į renginius ar kitus
susibūrimus dalyviai atrodo nė
ra poruošti kultūringam bend
ravimui ar pramogavimui.

jaunimu diskutuojamas jų
asmeniškas elgesys, kaip pvz.
Povilas Dargis 32 metus yra
vandalizmas, narkotikų ir
Susivienijimo Lietuvių Ameri
alkoholio naudojimas, seksua
koje prezidentas. J a m vadovau
linės bręstančio jauno žmogaus
jant, organizacija didėja, sti
problemos, apie kurias jis kas
prėja tolerantingoje dvasioje ir
dieną girdi tiek savo mokyklo
šiandien turi apie 5 milijonų
se, pradedant pradžios mokykla,
dolerių kapitalą. Be to, jis yra
tiek mato televizijoje. Mūsų vi
ilgametis Altos vicepirmi
suomenė tas problemas igno
ninkas, Amerikos Lietuvių Tau
ruoja, tuo versdama savo
tinės sandaros pirmininkas,
jaunimą ieškoti atsakymų
Tėvynės mylėtojų draugijos
kitur. Juk negalime ir toliau
vicepirmininkas, buvęs Lietu
dirbtinai save įtikinėti, kad
vių kambario Pittsburgho uni
„pas mus to nėra". Jaunimui
versitete komiteto pirmininkas.
skirta spauda savo temomis yra
Pittsburgho City Council pri
paviršutiniška, neaktuali ir ne
ėmė rezoliuciją, paskelbdamas jį
įdomi, o ir suaugusieji yra už
„Lithuanian Man of the Year".
verčiami „pareiškimų", pas
Jis buvo pirmojo Lietuvių kon
kaitų
ir memorandumų teks
greso rengimo pirmininkas, pre
tais,
vengiant
ralybės ir proble
zidento Antano Smetonos pri
matikos.
ėmimo komiteto pirmininkas.
Štai viena jaunimo susibū
Taip pat jis dalyvavo kelių JAV
rimo
proga buvo pasiūlyta va
prezidentų priėmimuose. Pa
karonė tema apie vandalizmą...
minėtinas prieš 40 metų — 1948
Vadovas
pareiškė, kad tokia
m. priėmimas prezidento Trutema
jo
globoje
esančiam jauni
mano, kada buvo Altos iš
mui nesanti aktuali. Deja, jau
rūpintas įstatymas, įsileidžiant
rytojaus
rytą, vos saulei te
pabėgėlius į JAV.
kant, šerifas savo automobiliu
Ši Dargių radijo valandėlė yra
atvežė įsigėrusius triukšmada
vienintelė lietuvių programa,
Kas paprastai sudaro tuos rius.
sulaukusi 55 metų sukaktį, dalyvius, kalbant apie mūsų
Jaunimo nereikia barti, nei
vadovaujant tam pačiam as- dainų ir šokių šventes bei sto
jam pamokslauti, nes toks
meniui-vedėjui Povilui ir jo vyklas? Daugiausia tai pro
metodas nieko nelaimi. Reikia
talkininkei Gertrūdai. Povilui gramai paruoštas jaunimas,
Daigiui dirbant visuomeninėje išmokytas ir išrfcpetuotas. Tai remtis į premisą, kad su savo
veikloje, nėra mažų ar didelių techniškoji pusė. Bet kas pasi vadovais esantis jaunimas yra
darbų, ir jis dirba visur, kur ma rūpina jaunimo paruošimu tam pavyzdingas ir taurus. Jame
to, kad yra reikalingas, kur laikui, kai jis, atlikęs savo galima sukelti „vadovavimo"
jausmus skatinant, kad, ,jei
kviečiamas. Visur jį lydi
pareigas,
pasijus
t u r į s matysi savo draugą ar draugę
tėvynės meilė, tolerancija —
j laisvalaikį, kurio planavimu ar blogai besielgiančius, sudrausk,
kitų nuomonių gerbimas, idea
paruošimu niekas nesisielojo? nes tu esi šios kilnios orga
lizmas, pasiaukojimas, nepap
Iš patirties visi pažįstame nizacijos n a r y s " . Jaunimą
rastas darbštumas,
guvi
mūsų programų, simpoziumų, galima įtikinti, kad jis būtų
orientacija, sveikas prigimtas iš
manymas, žurnalistiniai ga sueigų ir konferencijų turinį. Jis pavyzdingas, j a m duodant
bumai ir lakus tartas gyvas orus, iškilmingas, nukeliantis suprasti, kad tikima, jog čia
tiek veikėjus, tiek dalyvius į esantieji yra aukštos moralės ir
ZOQ.lS.
filosofišką, abstraktų pasaulį su tinka būti pavyzdžiu kitiems,
Lietuvių Žurnalistų sąjungos šūkiais ir idealų analize. Taip,
apeliuojant į jų savigarbos-irvaldyba, įvertindama Povilo tai penas galvojančiai asmeny
ambicijos jausmus. Galima ban
Dargio veiklą, idealizmą, ryš bei, ieškančiai savo dvasiai tur
dyti įtikinti, kad ne kitų elgesiu
kius nuopelnus visuomeni to ir minčių. Tačiau turime
reikia sekti, bet patiems nu
niame gyvenime, atliktus dar suvokti ir tai, kad turime
statyti elgesio normas. Žinome,
bus išeivijos lietuviams bei reikalą su gyvais "monėmis,
kad brendimo laikotarpyje di
Lietuvai, ilgametį b e n d r a  gyvenančiais realiai..: pasauly
džiausią įtaką turi draugai.
darbiavimą spaudoje, švenčiant je, audringoje aplinkoje, kurio
Stipresnė asmenybė, susifor
50 metų sukaktį vedant lietu je moralinėms vertybėms neliko
mavusi ir praktiškai paruošta
viškas radijo programas, išrinko vietos. Visa tai paliekama
organizacijos ideologijoje, gali tą
sąjungos garbės nariu. Jis išliko šeimai, o mūsų visuomenėje —
įtaką pozityviai panaudoti.
ištikimas duotai priesaikai kor d a r ir organizacijoms bei
Lygiai taip pat gali pasielgti ir
poracijai, kurios garbės narys įvairioms grupėms, kuriose
tautinių šokių grupės, pertrau
Vaižgantas rodė meilės kelią bręsta ir auga mūsų jaunimas.
kų metu, ilsintis po repeticijos,
savajai žemei.
Teoretiškai kalbant, mūsuose diskutuojant grupės elgesį ir
Vytautas K a s n i ū n a s vertybių n e s t i n g a , bet jų reputaciją.
įgyvendinimo metodai yra
Jaunimo s a m b ū r i a i turi
atgyvenę ir neefektingi. Štai įsivesti į savo darbotvarkę šių
paimkime jaunimą bet kurioje dienų gyvenimą liečiančias
NAUJA STOTIS O ' H A R E
iš stambiųjų ideologinių or temas, jas gvildenti, diskutuoti,
O'Hare aeordrome bus stato ganizacijų, ar tai būtų skautai, bet ne nuo jų šalintis. Juk tvir
ma nauja tarptautinio susisieki ar ateitininkai, ar neolituanai tiname, kad mūsų jaunimo
mo stotis. Tam reikalui 19 tarp ar kiti. Suėjimuos dažnai pa organizacijos atlieka asmenybės
tautinio susisiekimo bendrovių skaitų, pamokymų, diskusijų auklėjimo darbą, tai ir realaus
paskyrė 13 mil. dolerių.
nestinga, bet ar kada nors su gyvenimo sujauktų vertybių
svarstymas yra to auklėjimo
gyvybiškai svarbus elementas.
Gyvename laike, kuris nenus
tato jokių elgesio normų, tik
pataria, kaip apsisaugoti nuo
nemalonumų, ar tai būtų
nemoralus seksualinis elgesys
ar sveikatos
klausimas.
Ieškokime naujų plotmių mūsų
visos veiklos programose, kad
rastume pusiausvyrą tarp skrajojimo padangėse ir aplinkos
pavojų bei problemų.

Pasakyti gyvi žodžiai, Dargių
idealizmas veikia žmones.
Viena žymi veikėja rašo, kad
Dargio skatinama, ji ir daug lie
tuvių prenumeruoja laikraščius,
remia spaudą. Tai, anot jos, lyg
gyvas paminklas tėvams, kurie
gyveno lietuviška dvasia, sielo
josi savo spaudos išlaikymu.
Juos lankanti spauda primena
lietuvybės gyvastingumą, pa
veldėtą tautiškumą. Pervertus
Kai dabar vienur bei kitur nu- laikraščių puslapius, lyg atgy
tilsta lietuviškos radijo progra ja jaunystės dienų prisiminimai,
mos, tik tada prasiveria mūsų išgyventos dienos tėvų na
akys ir pasigirsta gelbėjimo muose. Net laikraščių popierių
šauksmas. Kai kas neįvertina bei dažų kvapas toks savas ir
turimų brangenybių — ima ieš malonus, baigia laišką.
koti šaukšto po pietų sriubos. Ir
Gertrūda Platekytė-Dargienė,
kaip buvo džiugu, kai prieš ke
lerius metus, pasirodžius spau šiame krašte gimusi, tėvų na
doje rašiniams apie šios radijo muose lietuviškai išauklėta, ak
programos sukaktį, neįprastai tyviai veikia įvairiose organiza
uoliai atsiliepė klausytojai cijose. Ji turi gilų muzikinį iš
laiškais bei telefonu. Jų žodžiais silavinimą, yra gabi smuiki
spauda ir radijas yra ne tik ninkė. Ji vyro plačioje visuo
mūsų gyvenimo veidrodis, bet ir meninėje veikloje yra žymi tal
iš gimtosios žemės slėpinių kininkė ir patarėja. Ji yra
kylantis meilės šauksmas, gim- Tėvynės mylėtojų draugijos il
gametė pirmininkė.
ties kraujo balsas.
Pittsburgho lietuvių radijo
programa, perduodama kas sek
madienį 12:30 vai. p.p. iš galin
gos WPIT stoties, girdima tri
jose valstijose: Pennsylvanijoje,
Rytiniame Ohio ir Vakarinėje
Virginijoje. Programos vertin
gumą, turiningumą paryškina
ir tai, kad. paskelbus pirmąjį
konkursą lietuviškoms radijo
valandėlėms, premiją laimėjo
Pittsburgho Povilo Dargio
vedama programa. Konkurso
komisija, kurią sudarė patyrę
radijo darbuotojai, žavėjosi
gražia lietuviška žemaitiška
tarsena, kalbos gražumu bei
turiningumu, turinio puošnu
mu, muzikiniu grožiu, pro
gramos įvairumu. Sudėjus
viską, jam dar teko auksaburnio
vardas
Dalis programos perduodama
ir anglu kalba. Radijo stoties
vadovybė gauna daug laiškų bei
telefoniniu pašaukimų iš įvairių
tautybių klausytojų, kuriems
patinka lietuvių muzika ir
dainos. Programos klausosi
lietuviai, kurie net kelintos kar
tie af<»tnvai hf>t moka savo tėvu
Badaujantieji ir jiems pritariantieji Vilniuje.

'.

DE PAUL P I R K S
GOLDBLATT RŪMUS
Chicagos meras Sawyer prita
rė De Paul universiteto planui
nupirkti bankrutavusios Goldblatt krautuvės rūmus miesto
centre ir juose įrengti klases bei
studentų bendrabutį, o apačią
panaudoti krautuvėms.
GRIEŽČIAU PRIEŠ
NUSIKALSTANČIUS
Illinois aukščiausias teismas
nusprendė, kad moksleiviai,
kaltinami vartoję ginklą
mokyklos ribose, būtų teisiami
kaip suaugusieji.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

REAL ESTATE

3

RE/MAX
GREIT
REALTORS Į PARDUODA

RIMAS L. STANKUS
361-5950

636-6169

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią įstaigą, prašome
paminėti, kad esate aroa«yite būti
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

FOR RENT
Išnuomojamas 5 kamb. butas antra
me aukšte su virimo plyta, šaldytuvu,
kilimais. Geras susisiekimas. Skam
binti 776-4513.

AUS KOMPIUTERIŲ

pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus
J . BACEVIČIUS
BELL-BACE REAtTORS
INCOUE TAX — INSURANCE
6529 S KEDZIE
778-2233

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa
vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
ieškomoj apylmkė|. mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar
uže't pas
BUDRAITIS REALTY

6 6 0 0 S. Pulaski
767-0600

Išnuomojamas 5 kamb. šviesus
butas antrame a. Su šiluma. Maquette
Parko apyl. Galima užimti nuo spalio
4 d. Tel. 460-4055.

HELP VVANTED

POPULAR
LITHUANIAN
R ECIPES

"Hlrlng! Federal government jobs in your
area and overseas. Many immediate openings vvithout vvaiting list or tęst. $15-68.000.
Phone call refundable. (602)838-8885.
Ext. 7785."

Nauja devintoji lakta
Suredagavo
Juzė Daužvardienė

MISCELLANEOUS

Šiomis dienomis „Draugo"
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo
knygos.
Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms.
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos
su lietuvišku maistu ir virimu,
šios knygos susidomėjimas ir
pasisekimas tarp lietuvių ir
kitataučių visuomet buvo
didelis.
Kaina su persiuntimu $6.50
Illinois gyventojai moka $6.94
Užsakymus siųsti;
DRAUGAS,
4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

A

VILIMAS
MOV I N G

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6
10°/o—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
oas mus.
FRANK ZAPOLIS
3208V2 West 95th Stret
Tel. — GA 4-8654
ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE?
Algis Rukšėnas

^u>

Knygos antrinis pavadinimas: „The VVorld's Best Russian
(Underground) Jokės", žurnalistas ir rašytojas Algis Rukšėnas,
politines-satyrinės dramos „Posėdis" pragare ir „Day of Shame"
(knygos apie Simo Kudirkos 1970 m. nepavykusį pabėgimai laisvę
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir
charakteringus juot-js, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį.
Secaucus, New Jersey: Citadel Press, 1986. Kaina su per
siuntimu in USA $7.90. Illinois gyventojai moka $8.40.
Užsakymus siųsti:
Draugas
4545 W. 63rd St.
Chicago, III. 60629

ALĖS RŪTOS
Naujas romanas

DAIGYNAS
Liet. Knygos klubo leidinys, ką tik išėjo iš spaudos.
Plačiai skaitoma autorė svarsto jaunosios lietuviškos
išeivijos kartos problemas pasaulyje, ryšium su ištikimybe
lietuviškumui ir realiomis sunkenybėmis. Du knygoms saki
niai abipusiu būdu parodo jaunosios kartos problemas.
Lietuviškame koncerte „Mano senelis
šluostydavusi
ašaras. Aš tik čiulpdavau saldainį..."
Bet šioje knygoje yra ir kitas jaunos lietuvės daug
žadantis pasisakymas:,,/ wonder, dėde, ką manai, jeigu aš
mamos knygą išleisčiau?"
Knyga kainuoja su persiuntimu 13.50 dol. Illinois gyven
tojai moka 14.50 dol. Užsakymus siųsti: Draugas, 4545
W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Knyga gaunama ir pas
knygų platintojus.
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DAR APIE LB VADUS
J a u čia p a t JAV Lietuvių
Bendruomenės tarybos suva
žiavimas ir naujos LB valdybos
r i n k i m a i . Spaudoje pasipylė
straipsniai, pasisakantys t a i už
vieną, tai už antrą šiuo m e t u ,
kaip atrodo, kandidatuosiantį
asmenį. Šiuo
laikotarpiu
Lietuviai ir išeivijai ypatingai
svarbios padėties metu taip p a t
svarbu, kad būtų išrinkti
patyrę, konkrečius darbus
lietuvybei nuveikę žmonės. Šiuo
metu itin kritiškos svarbos y r a
JAV LB valdybos p i r m i n i n k o ,
taip pat visuomeninių reikalų ir
Kultūros tarybos p i r m i n i n k ų
postai. Nei į vieną iš šių postų
šiuo metu nevalia išrinkti posėdininkų ir p a r a d i n ė s veiklos
atstovų. Ypač valdybos pirmi
n i n k a s turi būti toli į ateitį
n u m a t ą s žmogus, konkrečių ir
laiko aplinkybių diktuojamų,
nuolat kintančių užduočių dina
miškas vykdytojas

grupės ir šiaip pavieniai scenos
vienetai, k a i p Chicagos A n t r a s
kaimas, kaip dainininkai,kaip
pvz. jaunųjų Polikaičių grupė,
p a t y s s u s i r a s t ų sau publiką ir
susiorganizuotų sau koncertus
bei s p e k t a k l i u s , nes r e t a s k a s
k i t a s j a u b e s i i m a tokios ini
ciatyvos. Amerikoje n ė r a orga
nizacijos, k a s suruoštų iš kitų
k r a š t ų a t v y k s t a n t i e m s lietu
v i a m s d a i n i n i n k a m s a r instru
m e n t a l i s t a m s visą k r a š t ą
a p i m a n č i a s gastroles. Chicagos
„ M a r g u t i s " šioje srityje y r a
daugelį k a r t ų paveikesnis,negu
JAV Kultūros taryba.

Šiandieninė padėtis reikalau
j a , kad būtų padarytas galas
visiems paradams ir viešųjų
santykių reklaminėms manipu
liacijoms. Lietuvių Bendruo
menei reikia pirmininko ir val
dybos, kurį angažuotųsi il
galaikei, konstruktyviai poli
t i n e i ir kultūrinei veiklai ir ją
g a l ė t ų vykdyti bendradarbiau
d a m a su PLB valdyba, kuri šią
atsakomybę neša pasauliniu
m a s t u . Iš dviejų kandidatuojan
čių asmenų, kurib, jūsų nuomo
ne, sprendžiant iš nuveiktų
darbų, teikia daugiau vilties?
LB tarybos nariai gerai turi
pagalvoti prieš balsuodami už tą
a r kitą kandidatą.
V.R.

PADĖKA
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A.tA.
ANTHONY A. KRIPAS
Gyveno Holy Family Villa. Lemont.
Mirė 1988 m. rugsėjo 25 d., 9 vai. ryto, sulaukęs 96 m.
amžiaus
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė sesuo Genevieve
Kripas, Holy Family Villa administratorė, dėdė Justinas
Kripas ir labai daug sūnėnų bei dukterėčių.
Priklausė Šv. Kazimiero Seserų, (amžinas narys), Šv.
Pranciškaus seserų (Pittsburg, PA), Tėvų Marijonų rėmėjams;
buvo Šv. Jurgio parapijos Šv. Vardo draugijos narys.
Kūnas pašarvotas antradienį, rugsėjo 27 d. nuo 2 iki 9 v.v.
Rudrain koplyčioje, 3319 S. Lituanica Ave.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 28 d. Iš koplyčios bus
atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę duktė, dėdė ir kiti giminės.

A.tA.
ANTANAS BILITAVIČIUS
Mirė 1988 m. rugpjūčio 14 d. ir buvo palaidotas rugpjūčio
18 d. Šv. kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui už tartą atsisvei
kinimo žodį ir už maldas koplyčioje.
Širdingai dėkojame Vytauto Didž. Šaulių rinktinės vadui
A. Paukštei už pavyzdingai suorganizuotą laidotuvių apeigų
tarnybą ir už atsisveikinimą su velioniu. Nuoširdi padėka
vėliavų tarnybai, garbės sargybai ir karsto nešėjams.
Nuoširdžiais dėkojame visiems giminėms, draugams bei
pažįstamiems už atsilankymą į koplyčią ir dalyvavimą
laidotuvėse. Ačiū už pareikštą užuojautą asmeniškai, laiškais
ir spaudoje. Nuoširdžiai ačiū už maldas, gėles, šv. Mišioms
ir kitiems tikslams nurodytas aukas.
Širdingai dėkojame laidotuvių direktoriui J. Rudminui už
nuoširdų ir rūpestingą laidotuvių sutvarkymą.

Šiuo metu svarbiausios veiklos
sritys y r a dvi: politinė ir kul
t ū r i n ė . Politinės veiklos pas
tangos skiriamos L i e t u v a i , o
kultūrinės — išeivijai, kad ji
nežlugtų, neatlikusi savo
pareigos pavergtai t a u t a i . J i
turi būti pagrindas, kuriuo būtų
galima pasikliauti, p a d e d a n t
tautai išsilaisvinti. Šiandien lie
tuvybę išeivijai reikia skleisti
ne v i e n t i k l i t u a n i s t i n i ų
mokyklų moksleiviams, bet ir jų
tėveliams. Tai j a u Kultūros ta
rybos pareiga.

PADĖKA

A.tA.
STEPAS LUNGYS
Pabaigęs šios žemės kelione, staigiai ir netikėtai mirė
rugsėjo mėn. 14 d. Velionis buvo pašarvotas Beach Memorial
Chapel St. Petersburg, Fl. Palaidotas po gedulingų pamaldų
Memorial Park Mausoleum Crypt rugsėjo mėn. 19 d.
Nuoširdžiai dėkojame kun. V. Zakarui ir kun. J. Gasiūnui
už religines apeigas koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse. Ačiū
už aukas šv. Mišioms, Lietuvių Fondui ir Tautos rondui.
Nuoširdus ačiū ir P. Gudoniams už visokeriopą pagalba
ruošiant laidotuves ir pravestas laidotuvių apeigas. Dėkojame
karsto nešėjams, dėkojame P. Vasiliauskui, A. Gesiui ir
kitiems, kurie kuo nors prisidėjo laidotuvių apeigose. Ačiū už
atsisveikinomo žodžius organizacijų atstovams. Ačiū visiems
atsilankiusiems koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse.
Gilaus skausmo prislėgta žmona Emilija, duktė, s ū n u s
ir anūkai.

Laidotuvių direkt. Anthony Kripas. Tel. 927-1138.
Išlydėjus amžinybėn savo ištikimiausią d r a u g ą

A.tA.
BENEDIKTĄ LUNGĮ

A.tA.
BRANGUOLEI KAIRYTEI
PARONIENEI

vargo, s k a u s m o ir ašarų keliu ėjusią žmoną J U L I J Ą
nuoširdžiai užjaučiame.

per anksti iškeliavus j Anapus, s k a u s m o valandoje
Akademinio Skautų Sąjūdžio vadijos n a r ę fil. IRENĄ
KAIRYTE ir sktn. J O N Ą PARONĮ bei jo šeimą nuo
širdžiai užjaučiame.
Akademinio

Skautų

Sąjūdžio

Klemensas

ir Anelė

Žukauskai

S u n n v Hill. F L

vadija

GAIDAS-DAIMID

Nuliūdę: S ū n ū s , d u k t e r y s , marčios, žentai ir a n ū k a i .

E U DEI K I S

Nebegalima ilgiau nekreipti
dėmesio į mažąsias kolonijas.
Šiandien dar brangesnis y r a
kiekvienas lietuvis, nesvarbu,
kur jis begyventų. Tokių dėl ap
linkybių nuo lietuvybės nuto
lusių lietuvių sugrąžinimas tu
rėtų būti Kultūros tarybos at
sakomybė. Ji t u r i sudaryti t a m
tikrą visas lietuviškas kolonijas
Amerikoje apimantį tinklą, k a d
nė vienas lietuvis neliktų už
lietuviškosios k u l t ū r o s ribų,
kad jis susipažintų su d a b a r
tautą jaudinančiomis aktualijo
mis, k a d suvoktų, kas y r a
Lietuvos Laisvės lyga, Lietuvos
Persitvarkymo sąjūdis, kad j i s
suprastų ekologines Lietuvos
problemas.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IK CHICAGOS P R I E M I E S Č I U O S !

A.tA.
ADOLFUI BALTARAGIUI

A.tA.
BRANGUOLEI KAIRYTEI
PARONIENEI

m i r u s , r e i k š k i a m e nuoširdžią užuojautą šeimai, y p a č
j a u n y s t ė s draugei DALIAI.
Raminta,

Raimundas,

Laura ir Kovas
Lapšiai

Pensininkų

1 3 4 * S. I a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonas - 5 8 3 * 4 4 0

m i r u s , jos šeimai ir j o s seseriai I R E N A I K A I R Y T E I
r e i š k i a m e nuoširdžią užuojautą.
Vladas ir Phily

Vailioniui

PETKUS

A.tA.
ALGIMANTUI DIKINIUI

s t a i g a m i r u s , jo ž m o n a i E M I L I J A I , dukrai, s ū n u i su
š e i m o m i s ir a r t i m i e s i e m s r e i š k i a m e nuoširdžią užuo
jautą.
St. Petersburgo

4605-07 South hVrmitage A v e n u e
Telefonas - 927-1711-1

Mūsų mielam

A.tA.
STEPUI LUNGIUI

Visus resursus bei lėšas nu
kreipkime į lietuvių išeivijos po
tencialą. Ar n e per d a u g reika
lauti, k a d meniniai vienetai bei

i T N r Ui S. C a l i t o r n i a A v e n u e
T e l e f o n a i — 523-04-10 i r 5CT 9QHff

klubo

iš gyvenimo scenos p a s i t r a u k u s , liūdime k a r t u su
ponia MARIJA, ŽIVILE, J O N U , DALIA, DAUMAN
T U ir ARVYDU.

valdyba

MARQLETTK F l NEKAL HOMK
TĖVAS IK SŪNUS

Vytautas
Juodka
Milė ir Vytautas
Valantinai

.

2 5 3 3 West 71 St.. ( h i o a g o
T e l e f o n a s — 176-2343
1410 So. 50th A v.. ( i c e r o
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 HM

.

A.fA.
ADOLFUI MARKELIUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime su
žmona ALDONA ir jaunystės draugėmis DAIVA ir
RITA.
Raminta, Raimundas,

Laura ir Kovas
Lapšiai

S T E P O N A S C. LACK ir S L M S
LACKAVVICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 W e s t 69th S t r e e t - T e l . R E 7-1213
11028 S o u t h \ v e s t H\v>. - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0

INDĖLIS

KURSAS

METINIS
PRIEAUGIS

$50,000

8.00%

8.243%

10,000
5,000

7.50%
7.35%

Tarp milijonų p l a n e t ų , visatoje esančių, gal tik
m ū s ų planeta turi išskirtiną paskirti: ji y r a tobula
savo netobulumu. Joje viskas ir viskas p e r pusę... J i
y r a lyg žmonių žemiškoji gero ir blogo pažinimo,
patyrimo ir tolimesnio kelio amžinybėn p a s i r i n k i m o
mokykla...
Taigi, k a n t r i a i ir pozityviai užbaigęs savo žemiš
kąją kelionę ir, Visagaliui Dievui p a š a u k u s , iškeliavo
j a u naujam ir pilnai t o b u l a m gyvenimui Amžinybėje

7.714%
7.555%

Kursas galioja nuo rugsėjo 22, 1988. tačiau gali būti pa
keistas bet kuriuo metu Anksčiau certifikatus išėmus—
atitinkama pabauda.
Šiek tiek žemesniu kursu certifikatus galima išpirk
ti su $1,000. Paskambinę sužinosite detales. Taip pat
pas mus gaunama „Postage-paid Save-By-Mail Kit".

Founded 1924

įįmerican

Security

A.tA.
Inž. VYTENIS ELSBERGAS
Jo artimiesiems, žmonai DANUTEI, d u k r a i KRIS
TINAI, žentui, uošviui ir visiems g i m i n a i č i a m s jų
liūdesio valandoje r e i š k i a m e gilią ir nuoširdžią
užuojautą, o velioniui — telydi jį A m ž i n a L a i m ė ir
Ramybė Dievo karalystėje.

BEE

Federal

Offices: 2700 W. 59th St., Chicago. IL 60629, Ph. 436-4100
5400 S Kedzie Ave., Chicago. IL 60632. Ph. 776-4400

HELPING YOUGROW.
• The American
Way

.

Jonas
Emilija

Adomaitis
ir Vytautas

Valantinai

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e
Cicero, Illinois
Telefonas -

652-1003
Donald V - -Ir.

Sallv

VANCE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
DIREKTORIAI
1424 So. 50 Ave.. Cicero Illinois
PATARNAUJA CHICAGO-IE BEI PRIEMIESČIUOSE
T e l . 652-5245
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x Dr. Adolfas Darnusis ir
dr. Algis Norvilas šią savaitę
išvyksta į Romą dalyvauti
Lietuvių Katalikų akademijos
metiniame suvažiavime ir arkivysk. Audrio J. Bačkio vysku
piškuose šventinimuose, kurie
bus Sv. Petro bazilikoje Romo
je spalio 4 d. Šventins Šv. Tėvas
Jonas Paulius II.

IŠARTI IR TOLI

x „ D r a u g o " benketo metu
buvo laimėjimų traukimas.
Laimėjo 500 dol. A. Valaitis iš
Evanstono, 111., 300 — kun S.
Saplys iš Thompson, Conn., 200
i — L. Morkūnas iš Islington,
Ont., po 100 dol. — J. Sinkus iš
Sterlings Hts., 111., J. Utara,
Chicago, 111., K. Sirgedas
Richmond Hills, N.Y., M. Krauchunienė. Chicago, 111., ir V.
Starkus, Chicago, 111. Laimėji
mus galima atsiimti iš „Drau
go" administracijos arba pa
skambindami ir pasakydami
savo bilieto numerį.

x Viktorijos Kucaitės ir
Dariaus
Siliūno užsakai prieš
x Korp! Giedra, mirus sesės
moterystės
sakramentą eina
giedrininkės Julijos vyrui a.a.
Benediktui Lungiui, užprašė šv. Nekalto Prasidėjimo parapijos
Mišias Jėzuitų koplyčioje, bažnyčioje.Brighton Parke.
rugsėjo 29 d., ketvirtadienį, 7:30
x „Chicago Tribūne" rugsė
vai. ryto. Kviečiamos visos na jo 25 laidoje turėjo priedą „Sanrės, kurios gali, šv. Mišiose da day Special" (magazine 2), ku
lyvauti.
riame rašoma apie įvairias
x Viktoras Nakas svarstys tautybes, įsikūrusias Chicagoje,
įvykius Lietuvoje „Ateities"' apie jų papročius, valgius ir kt.
Akademiniam savaitgalyje Taip pat tarp daugelio nuotrau
IX.30-X.2. Jo paskaita bus Jau kų įdėta demonstracijų su aiš
nimo centro Čiurlionio galeri kiu plakatu, ant kurio užrašy
ta „Stalin was bloody murdejoje šeštadienį. X.l. 11 v.r.
rer"'. Tarp kitų tautybių įdėta
x Margutis rengia „Nauji ir lietuvaitės Kristos Onos Auvardai — nauji balsai" koncer giūtės nuotrauka.
tą spalio 2 d. 3 vai. p.p. Jauni
x Švč. M. Marijos Gimimo
mo centre. Po koncerto bus ben parapijos klebonas kun. Jonas
dros vaišės kavinėje. Visi kvie Kuzinskas pereitą sekmadienį
čiami. Koncerto bilietai gauna išdalino laišką, kuriame
mi Margučio raštinėje ir Vazne- sakoma, kad pereitais metais
lių parduotuvėje.
parapija turėjo 14,557.40 dol.
x Ritos Česnauskaitės su deficito. Kas savaitę bažnyčioje
Bernard Mega užsakai prieš surenkama maždaug apie 2,500
sutuoktuves eina Švč. M. Mari dol. Tai mažoka ir parapija juo
jos Gimimo parapijos bažnyčio toliau, juo daugiau eina į nuo
je Marųuette Parke.
stolius ir turi imti iš santaupų,
x Šv. Teresės draugija atei kurios greitai užsibaigs. Klebo
nantį sekmadienį-, spalio 2 d., nas prašo aukoti parapiečių
sekmadieniais bent po 5 dol. (ne
per 9:15 vai. šv. Mišias Švč. M.
po 1 dol.), kad parapija nebank
Marijos Gimimo parapijas baž
rutuotų.
nyčioje turės bendrą Komuniją
ir po pamaldų salėje pusryčius
x Marijos aukšt. mokyklos
ir trumpą susirinkimą.
vyresniųjų ir priešpaskutinių
x Eugenija Daugirdienė ir moksleivių tėvų susirinkimas
Aldona Prapuolenytė priima bus rugsėjo 29 d., ketvirtadienį,
registracijas į jau 30 metų vyks o antrų metų ir jaunųjų moks
tančias Chicagos lietuvių mote leivių tėvų susirinkimas bus
rų rekolekcijas. Šiais metais jos spalio 13 d„ ketvirtadienį, nuo
prasidės rugsėjo 30 d. ir tęsis 7:30 vai. iki 9:30 vai. vakaro.
spalio 1 ir 2 dienomis. Joms va Bus proga pasikalbėti ir su
dovaus kun. dr. Kęstutis Trima dukterų mokytojomis ar moky
kas. Visos moterys yra kviečia tojais.
mos įsijungti į šį sielai stiprybe
x Zina ir Algirdas Barilai iš
teikiantį savaitgali
Melbourno, Australijos, lydimi
x LB Brithton P a r k o apy giminaičio Vlado Rasčio, gyv.
linkės valdyba ruošia pietus Chicagoje, lankėsi „Drauge" ir
Nekaito Prasidėjimo parapijos domėjosi dienraščio spausdini
salėje ši sekmadienį, spalio 2 d., mu. Z. ir A. Barilai aplankė
11-1:30 vai. bus cepelinų, kuge savo gimines New Yorke. Chi
lio, dešrų ir kopūstų. Visi yra cagoje ir kitą savaitę išvyksta į
kviečiami atsilankyti ir paremti namus.
LB Brighton Parko apylinkes
x Dr. V y t a u t a s T a u r a s ,
valdybos veiklą.
Chicago, 111., Aleksandras ir dr.
. x Marcelė Tverionas Tiš M. Žemaičiai, Leonia, N.J.,
kevičius, Chicago, Iii., mūsų kiekvienas atsiuntė po 30 dol.
nuoširdi ir dosni ..Draugo'' auką ir kartu grąžino laimėjimų
rėmėja, pratęsė prenumeratą ir šakneles. Labai dėkojame.
pridėjo 30 doi. dienraščio pa
x Dr. V. B. Raulinaitis,
laikymui. M. T. Tiškevičių skel
Chatsvvorth, Cal.. Vladas Velža,
biame garbės prenumeratore, o
Santa Monica, Cal., V. Kačeruž auka labai dėkojame.
gius. Montreal, Kanada, Elena
x B. B a r t k u s , Downers Pagirys, Hollywood, Fla., A.
Grove, 111.. parėmė „Draugą" 25 Mingėia. Hamilton, Kanada,
dol. auka ir pratęsė prenumera kiekvienas atsiuntė po 20 dol.
tą vieneriems metams. B. auką ir grąžino laimėjimų
Bartkų skelbiame garbės prenu šakneles. Labai dėkojame.
meratorium, o už rėmimą lie
x George Gudat, Chicago,
tuviško žodžio labai dėkojame.
Ill„ A. Kremeris, Palos Hts., 111.,
x Ieškome moters prižiūrėti Atutis Aleksandras, Pleasant
Hill, Cal., Petras Mikalauskas,
senutę. Skambinti 881-7394.
Omaha, Nebraska, O. Izokaitie(sk.)
nė, Chicago, IL, S. Adickienė,
x Dr. Algirdas Statkevi- taip iš Chicago, 111., grąžindami
čius, Sibiro tremtinys, kalbės laimėjimų šakneles, kiekvienas
spalio « d. Jaun. c. salėje Liet. pridėjo po 15 dol. aukų. Labai
Kronikos sąjungos suruoštame dėkojame.
renginyje. Bus vakarienė, šo
x KASA Liet. Fed. Kredito
kiai, laimėjimai. Muzika Vyt.
Beieškos. Stalus užsisakyti šiais Unija neveiks penktadienį,
telefonais: 925-7215 a r b a rugsėjo 30 d., nes bus procentų
436-6641. Visi mielai laukiami. apskaičiavims. Darbo valandų
(sk.) pakeitimas: pradedant spalio 1
d. Chicagos KASOS įstaiga,
x St. P e t e r s b u r g Beach, 2615 W. 71 St., veiks trečiadie
Florida, parduodamas „kondo- niais iki 2 v. p.p. ir penktadie
minium" — 4 kambariai, 2 mie niais darbo valandos bus pratęs
gami. 2 tualetai, su voniomis. tos iki 7 v.v. Visos kitos darbo
Skambinti 1-8 J 3-360-3261. valandos nekeičiamos.
(sk.)
(sk.)

mas. O sol. Algirdui Braziui pra
dėjus, „Draugui" ir visiems su
sirinkusiems kartu prisidedant
J. A. VALSTYBĖSE
sugiedojo Ilgiausių metų.
— Kun. Placidas Barius,
„Draugo" renginių komiteto
rengtas banketas praėjo labai OFM, buvo perrinktas lietuvių
gera nuotaika ir džiugiai.
pranciškonų provincijolu, jo
Pn. asistentu arba viceprovinciolu
išrinktas kun. Pranciškus GiedPIRMOJI DIENA
gaudas, OFM. Tarybon išrinkti
MOKYKLOJE
kun. Jurgis Gailiušis, OFM
Rugsėjo mėnesį mokiniai grįž kun. Bernardinas Grauslys,
ta į lit. mokyklas. Kr. Donelai OFM, kun. Leonardas Andriečio lit. mokykla mokslo metus kus, OFM, ir kun. Augustinas
pradėjo rugsėjo 10 d. Vieną Simanavičius, OFM. Provincijo
valandą vyko registracija, lo ir jo tarybos posėdžiai bus spa
knygų įsigijimas, po to su auklė lio 3 d. Kennebunkporte, k u r
paskirstys kitus pareigūnus bei
tojomis grįžome į klases.
Paskutiniąją pamoką visi vienuolynų vyresniuosius.
aukšt. mokyklos mokiniai
— SoL Vita Polikaitytė-Vil
rinkomės į auditoriją išklausyti kienė dainuos komp. Giedros
mokyt. J. Polikaičio pokalbio.
Gudauskienės kompozicijų ka
Jo tema — vasaros įvykiai Lie setės pristatyme spalio 9 d. Šv.
tuvoje ir Europoje. Pašnekesį Kazimiero parapijos salėje, Los
pradėjo kalbėdamas apie persi Angeles. Rašant apie komp.
tvarkymo demonstracijas Kau Giedrą Gudauskienę buvo solis
ne, Vilniuje, kuriose dalyvavo tės pavardė renkant peršokta ir
šimto tūkstančių žmonių minia. praleista. Už klaidą atsiprašo
Jie reikalavo Lietuvai suvere me.
numo ir lietuvių kalbos paskel
bimo oficialia Lietuvos kalba.
— Lietuvių Bendruomenės
Toliau buvo pasakojama apie Vakarų apygarda bei Los An
Lietuvos naująjį kardinolą, geles ir Santa Monicos apylin
kurio pakėlimo į kardinolus iš kės spalio 1-2 dienomis rengia
kilmėse mokyt. Polikaitis daly metinę Šventę — Lietuvių
vavo. Tai labai svarbus įvykis dienas „Los Angeles 1988".
Lietuvai ir visai tautai. Prieš Kaip ir pernai, šventė bus
400 metų Lietuvai buvo paskir mugės forma su tautiniais
tas kard. Radvila, bet jis išvyko šokiais, dainomis, tautodaile,
į Lenkiją ir tapo Krokuvos ar meno ir keramikos parodomis,
kivyskupu. Jis rūpinosi tik lietuvišku maistu ir tautinėmis
Lenkijos reikalais. Kardinolas prekėmis. Šventė bus Šv.
V. Sladkevičius yra Lietuvos Kazimiero parapijos patalpose.
kardinolas.
Atvyks iš Chicagos Etnografinis
Kard. V. Sladkevičius gimė ansamblis, San Francisco ir
1920 m. rugpjūčio 20 d. Tėvai Omahos tautinių šokių grupės.
buvo neturtingi. Jis buvo vos
— A.a. O n a Kudulienė, gy
6 metų amžiaus, kai mirė tėvas. venusi Elizabethe, N.J., mirė
Motina užaugino 5 vaikus. Floridoje. Jos vyras a.a. Pranas
Padedant vietos klebonui, jis Kudulis jau yra anksčiau miręs.
įstojo į Kauno
Jėzuitų Jie turėjo Elizabeth maisto
gimnaziją. Kunigu įšventintas krautuvę. Taip pat mirė a.a.
1944 m., okupacijos metais. Nellie Yonk Yokimavičienė.
1957 m. popiežius paskyrė kun.
Sladkevičių vyskupu. Rusų val
— L a u r y n a s Vismanas, uo
džia neišleido jo į Romą šventi lus jaunosios kartos veikėjas,
nimams, todė! Vatikanas leido šiemet baigė Rochesterio, N. Y.,
vysk. Matulioniui s l a p t a i universitetą ir nuo rudens pra
įšventinti jj į vyskupus. Gruo dėjo dirbti kaip mokytojas Vasa
džio 28 d. vysk. Matulionis savo rio 16 gimnazijoje Vak. Vokieti
koplytėlėje k o n s e k r a v o jį joje.
vyskupu. Rusai pasijuokė iš
„virtuvinio vyskupo" ir neleido
jam eiti pareigų. Jį ištrėmė prie kardinolą. Visų žvilgsnis krito
Lenkijos sienos, o vėliau į į vysk. Sladkevičių. Gegužės 29
Pabiržę. Jis buvo sugrąžintas d. paaiškėjo Lietuvos kardinolo
tik 1982 m. po 24 m. tremties. pavardė. Į Romą naująjį kar
1986 m. popiežius paskyrė slap dinolą atlydėjo tik vysk. V.
tą kardinolą. Žmonės manė, kad Michelevičius. Valdžia nupirko
turėjo būti vysk. Steponavičius bilietą tik iki Milano. Lietuviai
ar vysk. Sladkevičius. 1987 m. ir Vatikanas surado kitą lėktu
popiežius, dalyvaudamas Romo vą, atgabenimui į iškilmes.
Po iškilmių vyko vaišės Villa
je Lietuvos krikščionybės 600
Lituania.
Čia naujasis kardi
m. minėjimo iškilmėse, pasakė,
kad reikia Lietuvai paskirti nolas pasakė jautrų žodį, kuris
buvo transliuojamas į Lietuvą.
Vakare Vatikano soduose vyko
kardinolų diplomatinis pager
bimas. Mokyt. J. Polikaitis gavo
progos su juo pasikalbėti.
V. Sladkevičius yra mažo
ūgio, labai pavargęs (nuo visų
ištrėmimų), silpnos sveikatos.
Moka 6 kalbas. Grįžęs į Lietu
vą darė pakeitimus: atleido
seminarijos vadovybę ir paskirs
naują, kuri rūpinsis geresniu
kunigų paruošimu.
Pirmoji diena mokykloje buvo
įspūdinga. Labai gera mintis
turėti tokius pokalbius ir pa
aiškinti mokiniams apie įvykius
Lietuvoje. Daugelis nežino kas
specifiniai atsitiko Lietuvoje. Aš
manau, kad tokius pokalbius
mokyklos vadovybė turėtų tęsti
toliau, kad mokiniai susipažin
tų su paskutiniais įvykiais Lie
tuvoje. Retas mokinys turi laiko
skaityti „ D r a u g ą " . Tokie
pokalbiai tikrai artina mus prie
Lietuvos.
Vytas Pabedinskas
Kr. Donelaičio aukšt.
mokyklos, 8 kl. mokinys

Kr. Donelaičio aukšt. mokyklos abiturientai M. Polikaitis. G. Butts. E. Tuskenyte ir R. Putriutė
įvertinami Lietuvių fondo kaip mokyklos korespondentai. Kartu auklėt. R. Kučienė ir dir. J. Širka.
Nuotr. J . Tamulaičio

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
METINIS „DRAUGO"
BANKETAS
„Draugo" renginių komitetas
jau seniai rengėsi banketui, pla
tino stalų bilietus, administra
cija siuntinėjo skaitytojams
laimėjimų bilietėlius, kad dien
raščio spausdinimas būtų
garantuojamas ir ateityje.
Rugsėjo 25 d. 4 vai. p.p. Martinique pokylių salėje rinkosi
svečiai. Juos priėmė renginių
komiteto nariai Vilhelmina
Lapienė, Eduardas Lapas ir
Alina Vadeišiene. parodydami
stalus, prie kurių turės sėdėti.
Pamažu rinkosi ir vieni gėrė
kokteilius, kiti šnekučiavosi.
Bet visi buvo susirūpinę
lietuviškos spaudos ateitimi,
nes vyresnieji pamažu iškeliau
ja amžinybėn, o jaunesnieji išsi
skirsto ir neužpildo vyresniųjų
vietų.
Susėdus prie stalų, banketą
trumpu, bet nuoširdžiu žodžiu
atidarė renginių komiteto var
du Irena Kerelienė. Ji priminė,
kad čia susirinkome ne tik pasilinskminti ir pasidžiaugt, bet ir
paremti „Draugą", kuris jau
žengia į aštuoniasdešimtuosius
metus. Jis gimė 1909 m. Bet jis
ir šiuo metu reikalingas lietu
viams, lietuvybei ir Lietuvai.
Programai vadovauti I. Kerelie
nė pakvietė Liliją Martinkienę,
kuri perėmė pareigas, dėkoda
ma renginių komitetui ir susipažindama su svečiais nuošir
džiu lietuvišku žodžiu. Invokacijai ji pakvietė svečią iš
Kenoshos kun. Antaną Miciūną.

x Dr. Bronius Krakaitis,
Romeo. Mich., mūsų garbės pre
numeratorius, rėmėjas, pratęsė
prenumeratą vieneriems me
tams su visa šimtine. Nuoširdus
ačiū.
x Bronius Kasakaitis, Chi
cago. 111., lietuviško žodžio ir
veiklos rėmėjas, buvęs ilgametis
Lietuvių Tautinių namų vedė
jas, pratęsė prenumeratą su vi
sa šimtine. Br. Kasakaičiui, mū
sų garbės prenumeratoriui, už
auką labai dėkojame.
x V. Naruševičius, Ontario,
Kanada, pratęsė „Draugo" pre
numeratą su 55 dol. auka. V.
Naruševičių skelbiame garbės
prenumeratorium, o už auką
savai spaudai labai dėkojame.
x Sol. Stasys Liepa, So. Bos
ton, Mass., per „Draugo" kultū
rinio priedo redaktorę Aušrelę
Liulevičienę atsiuntė 50 dol. au
ką. Nuoširdus ačiū mūsų mie
lam bendradarbiui.
x S p o r t o klubas „Kovas",
Detroit, Mich.. per Vyt. Petrulį
atsiuntė 50 dol. dienraščio para
mai už gerą redagavimą ir de
damą informaciją sporto skyriu
je. Nuoširdus ačiū.

Priminusi, kad svečių tarpe
yra Marijonų vienuolijos vyriau
sias vadovas iš Romos kun. Do
naldas Petraitis, j ; pakvietė pa
sakyti sveikinimo žodį susirin
kusiems.
Kun. D. Petraitis, kaip Chica
goje gimęs ir augęs, priminė
savo vienuolijos 75-rių metų
sukaktį, kai ją įkūrė Ameriko
je pal. Jurgis Matulaitis, aštuo
niasdešimt metų pradedantį
„Draugą". Palinkėjo visiems ge
riausios ateities ir Dievo
palaimos dirbant lietuvišką dar
bą. Kalbėjo lietuviškai ir angliš
kai.
Restorano padavėjos greitai
nešė paruoštus valgius, kurie
buvo turtingai ir gerai paruoš
ti. Svečiai valgė ir galėjo šneku
čiuotis tarp savęs bei laukti
meninės programos, kurią atli
ko pasižymėjusi e-tradinė daini
ninkė sol. Vioieta Rakauskaitė-Stromienė.
Užvalgius vakarienės, vado
vės L. Martinkienės buvo pa
kviestas Lietuvių Fondo tarybos
pirmininkas Stasys Baras. Jis
pasveikino „Draugo" darbuoto
jus, priminė reikalą paremti
savą spaudą ir pakvietė Fondo
kūrėją ir dabartinį Pelno skirs
tymo komisijos pirmininką dr.
Antaną Razmą pasakyti žodį ir
įteikti čekį. Dr. A. Razma pripa
žino, kad „Draugas" padėjo su
kurti Fondą, kuris jau dabar
siekia penkto milijono, pakvie
tė „Draugo" redaktorių kun. P.
Garšvą priimti dienraščio var

du čekį ir paremti įsigijimą
modernių komunikacijos prie
monių. Čekį priėmęs kun. P.
Garšva viešai padėkojo Liet.
Fondui ir St. Barui bei dr. A.
Razmai, kaip fondo atstovams.
J a m buvo įteiktas 3000 dolerių
čekis.
Meninę programos dalį gyvai,
patraukliai ir naujai atliko est
r a d i n ė d a i n i n i n k ė Violeta
Rakauskaitė-Štromienė, pa
dainuodama prie plokštelių
muzikos Jucevičiaus, dvi B.
Garbulskio, dvi M. Tamošiūno,
R. Biegel dainas ir muziklą.
Muziką tvarkė Vytautas Beleška. Dainavo gyvai vaikščio
dama ne tik scenoje, bet ir
šokiams paruoštoje salės dalyje.
Per mikrofoną jos dainos buvo
girdėti visoje salėje ir prie visų
stalų. Publika dainomis ir jų
atlikimu buvo patenkinta, daug
plojo, nes jos pakėlė visų nuo
taiką. Solistei Violetai Štromienei Kerelytė įteikė gėlių puokš
tę.
Irena Kerelienė perskaitė bu
vusio „Draugo" redaktoriaus
a.a. Leonardo Šimučio eilėraštį,
skirtą „Draugui", atneštą jo
sūnaus dr. Leonardo J. Šimučio.
Pabaigoje kalbėjo Marijonų
vienuolijos provincijolas kun.
Viktorą Rimšelis, primindamas
spaudos sunkumus ir jos ateitį,
taip pat padėkodamas visiems
atsilankiusiems, visam ren
ginių komitetui, programos
atlikėjai ir jos vedėjai. Paskiau
buvo šokiai, grojant A. Stelmo
ko orkestrui, laimėjimų trauki

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

Tel. — 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.
Nijolė Sadūnaitė prie stulpo, kuriama išrašytos Lietuvos kankinių kaliniu pavardės, Vilniuje.

