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„LKB Kronika", Nr.78 Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 

,-, • v Jei gali, padaugink! 
(Tęsinys) s ^ * 

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kardinolui Vincentui Sladkevičiui. 

Kardinoliškoji Lietuva 
Gatvės, vedančios į bažnyčią, 

buvo pilnos žmonių, visi kant
riai laukė, kol galės audringais 
nuoširdžiais plojimais, šūkiais 
ar giesme išreikšti savo prielan
kumą ir meilę vyriausiam Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Gany
tojui. Procesijos būdu, kurioje 
dalyvavo visi Lietuvos vysku
pai, apie 200 kunigų ir daugia
tūkstantinė minia tikinčiųjų, 
giedant „Dievas mūsų prie
glauda ir stiprybė", J.E. kardi
nolas V. Sladkevičius buvo 
įvestas j Marijampolės bažny
čią, kur vadovavo palaimintojo 
arkivyskupo J. Matulaičio iškil
mių pamaldoms. Pamokslo me
tu, kurį pasakė pats kardinolas 
V. Sladkevičius, tikinčiųjų 
minios solidarumas net kelis 
kartus prasiveržė taip neįpras
tais Lietuvos bažnyčiose plo
jimais. Tikintieji buvo sužavėti 
savo kardinolo kuklumu, jo gilia 
meile Tėvynei ir žmonėms. 

Po šv. Mišių, kardinolo vado
vaujami, vyskupai, kunigai ir ti
kintieji meldėsi prie palai
mintojo arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio karsto, sukalbėjo jo 

garbei skirtą litaniją. 
Šventės džiaugsmą kažkiek 

temdė tai, kad, išskyrus mari
jampoliečius iš kitur atvyku
sioms tikinčiųjų delegacijoms 
nebuvo leista viešai bažnyčio
je pasveikinti savo Ganytoją. 
Pamaldoms pasibaigus, šimtai 
tikinčiųjų kardinolą nulydėjo į 
kleboniją, kur prie jos durų 
surengė savaimingą mitingą. 
Padėkos Dievui, atsidavimui 
Bažnyčiai, ryžto kupinus 
posmus keitė liaudies dainos ir 
giesmės. Gerai suprasdami sun
kias ir atsakingas Lietuvos kar
dinolo pareigas, žmonės atnau
jino pasiryžimą būti ištikimais 
Kristaus įsteigtai Bažnyčiai per 
jos teisėtus vyresniuosius. Pa
sveikinę savo Ganytoją kardi
nolą V. Sladkevičių, minia dar 
ilgai nesiskirstė iš bažnyčios, 
šventoriaus ir gatvių. Vos ne iki 
vakaro užsitęsusios liepos 12 d. 
palaimintojo arkivyskupo Jur
gio Matulaičio iškilmės savo 
masiškumu, pakilia šventine 
nuotaika priminė tautinę šven
tę. 

(Bus daugiau) 

Kungio kova su OSI 
New Yorkas. — Americans 

for Due Process (ADP) praneša, 
kad lapkričio 14 d., New Jersey 
teisme, Juozas Kungys savano
r i ška i a t s i s akė savo JAV 
pilietybės, pasirašydamas „Con-
sent Judgment" ir tuo užbaig
damas daugiau, kaip 7 m. užsi
tęsusią nelygią kovą su OSI. 

Amerikos valdžia užvedė 
išpilietinimo bylą prieš J. Kungį 
1981 m. Civilinis teismas įvyko 
1983 m. J. Kungys buvo kalti
namas dalyvavimu „baltaraiš
čių" akcijoje prieš žydus. OSI 
istorijos ekspertas buvo žinomas 
Holokausto žinovas prof. Raul 
Hilberg. Jo paliudyjimą atsvėrė 
a.a. Vytautas Vaitekūnas, as
meniškai išgyvenęs tą laikotar
pį ir davęs parodymus apie 
pogrindžio veiklą. Dokumentų 
jokių nebuvo. Teismo eigoje 
valdžia pristatė sovietinių liu
dininkų parodymus prieš Juozą 
Kungį, įrašytus į vaizdajuostes. 
Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos vedėjas kun. Kazimieras 
Pugevičius liudijo apie sovietų 
prokuroro Jurgio Bakučionio 
rolę bylose prieš disidentus. 
ADP Tarybos na rė Daiva 
Kezienė liudijo teismo metu 
apie sovietų vertėjų padarytas 
klaidas ir iškraipymus depozici-
jų metu. 

OSI laimėjo apeliaciją 

Federalinis teisėjas D. Debe-
voise atmetė visus sovietų paliu
dijimus ir OSI pralaimėjo bylą. 
Tačiau, OSI apeliavo sprendimą 
ir laimėjo. Apeliacinis teismas 
rado, kad jog užteko įrodyti, kad 
j isai įvažiuodamas j JAV 
pamelavo apie savo gimimo 
datą, vietą ar savo gyvenvietę 
ar užsiėmimą karo metu. 
Faktas, kad J. Kungys save dve
jais metais pasijaunino, kad iš
vengtų vokiečių mobilizacijos, 
nebuvo teismui aktualu. 

Byla toliau keliavo į Aukš
čiausią Teismą, kur jo ad
vokatui Donald Williamson net 
du kartus teko teisėjams pri 

statyti savo poziciją. Šių metų 
gegužės mėnesio pradžioje 
Aukščiausias Teismas sugrą
žino Juozui Kungiui jo pilietybę, 
tačiau pavedė originaliam teis
mui dar kartą spręsti, ar J. 
Kungio dokumentuose atrasti 
ne t iks lumai , kad ir visai 
nekalti , padaro jo vizą ir 
pilietybę nelegaliai išgautomis. 

Komitetas nepadėjo Kungiui 
Nebeturėdamas daugiau fi

nansinių išteklių tęsti kovą už 
pilietybę, J. Kungys nutarė ją 
savanoriškai valdžiai 
sugrąžinti. OSI yra pažadėjus 
naujų bylų prieš J. Kungį nekel
ti. ADP žiniomis, J. Kungys pas
kutinį kartą šalpai kreipėsi į 
veiksnių sudarytą Lietuvių Tei
sėms Ginti komitetą gegužės 
mėnesį, kai paaiškėjo, kad 
Aukščiausias Teismas, nors ir 
sugrąžino jam pilietybę, pratę
sė bylą žemesniuose teismuose. 
J. Kungys iš to mūsų komiteto 
nesulaukė jokio atsakymo. 

Komentuodama apie J. Kun
gio bylos vėliausią posūkį, ADP 
koordinatorė Rasa Razgaitienė 
pareiškė: „Juozo Kungio koš
maras dar kartą pabrėžia, kad 
civiliniai teismai yra netin
kami šiom bylom. Procedūros 
turėtų būti pravestos į kri
minalinius teismus. Kaip dabar 
reikalai stovi,nors teismai ir 
nerado, kad p. Kungys būtų kuo 
nors nusikaltęs, jis vis vien buvo 
tąsomas per teismus. Jo byla 
pabrėžia tai, kad bet kuris as
muo, emigravęs į JAV ir apie 
bet ką pamelavęs, nežiūrint dėl 
kokios priežasties, gali būti 
patrauktas teisman. Ši byla 
buvo nepaprastai svarbi ne tik 
Juozui Kungiui kaip individui, 
bet ir kiekvienam išeiviui". 

„Mes nepasitikime rusais 
Afganistano laisvės kovų vadas 

pas Reaganą 

99 

Prezidentas R. Reaganas savo kabinete su Burhanųddin Rabbani, vadu, kuris atstovauja 
Afganistano laisvės kovotojų sąjūdžiui. Jis pasakė prezidentui, kad jie niekados nepaliaus kovoje 
už savo krašto išlaisvinimą iš komunistų. 

Pokalbis su kardinolu 
Vilnius. — Lapkričio 5 d. Lie

tuvos Komunistų partijos vadai 
A. Brazauskas, V. Astrauskas, 
V. Sakalauskas ir L. Šepetys 
susitiko su Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios vyskupų konferenci
jos pirmininku kardinolu V. 
Sladkevičiumi. 

Pokalbį pradėjo A. Brazaus
kas, pastebėdamas, jog susiti
kimai su Bažnyčios hierarchais 
yra labai naudingi, nes jie pa
deda išspręsti daugelį iki šiol 
buvusių sunkių klausimų. 

Kardinolas pripažinęs, kad di-
didėja savitarpio pasitikėjimas ir 
padėkojo už padarytus sprendi
mus gražinti tikintiesiems Šv. 
Kazimiero bažnyčią ir Vilniaus 
katedrą. Tai visiems pakėlė 
nuotaiką, pasakęs kardinolas. 
Pokalbyje buvę aptarti tikintie
siems ir visai respublikai 
svarbūs klausimai. 

Pasiūlė keltis į Vilnių 

Respublikos vadovai pasiūlė 
kardinolui persikelti į Vilnių. Iš 
karto buvo pasiūlyta ir kardino
lo rangą atitinkanti rezidencija 
— buvę vyskupijos rūmai Jano
nio gatvėje. Kardinolas visa tai 
išklausė ir kartu atkreipė dė
mesį, kad žodį dėl jo galimo 
persikėlimo, tuo pačiu ir vysku
pijos pakeitimo, tegali pasakyti 
Vatikanas, kurio jis privalo, 
klausyti, rašo „Tiesa". „Gavęs 

Vatikano parėdymą, niekada 
neatisakysiu vykti ten, kur 
būsiu siunčiamas" —toks buvo 
kardinolo atsakymas. 

Pokalbyje buvo užsiminta, 
kad kardinolas šį mėnesį vyksta 
į Madridą ir į Vatikaną. 

Pamaldos per televiziją 
„Tiesa"* rašo, ifad buvo 

įvertintas sprendimas Visų 
Šventųjų dieną paskelbti ne
darbo diena, kas atitinka ti
kinčiųjų ir visos Lietuvos gy
ventojų interesus, kad žmonės 
galėtų pagal savo įsitikinimus 
pagerbti mirusiuosius. Bus 
švenčiama Kalėdų pirmoji 
diena ir Žolinės šventė rug
pjūčio 15 d. Kardinolas pasiūlė 
transliuoti pamaldas per televi
ziją. Jau priimtas jo pasiūlymas 
transliuoti iškilmingas Kalėdų 
ir Velykų pamaldas. Pokalbyje 
buvo kalbėta ir kunigų skyrimo 
reikalais bei religinės perio
dikos klausimais. Kard. V. Slad
kevičius pabaigoje pabrėžęs, 
kad ir toliau visi turime stengtis 
suprasti vieni kitus, būti gera
noriškais. Kardinolo žodžiai 
išreiškė visų susitikimo dalyvių 
nuomonę. 

Susitikime buvo pakviestas 
dalyvauti ir Religijų reikalų 
ministerių įgaliotinis P. Ani-
lionis. 

Pirmas krikščioniškas laikraštis 
pokario Lietuvoje 

— Jungtinių Tautų organi
zacijoje vėl keliamas klausimas, 
ar Amerika teisingai pasielgė 
uždrausdama atvažiuoti PLO 
vadui į New Yorką ir čia pasa
kyti kalbą Jungtinių Tautų 
sesijoje. 

Vilnius. — LIC pranešimu, 
prie Persitvarkymo Sąjūdžio 
įsisteigusi krikščionių grupė 
leidžia „Tikėjimo žodį". Pirma
me numeryje datuotame spalio 
22 d., rašo: 

„Jūsų rankose pirmasis krikš
čioniškas laikraštis pokario 
Lietuvoje. ,Kristaus žaizdomis 
esate išgydyti'. Ši eilutė iš pir
mo apaštalo Petro laiško aiškiai 
liudija apie mūsų tautos galimy
bes Viešpatyje. Aštuoni tūks
tančiai palaiminimų, esančių 
Biblijoje,yra skirti mum, kiek
vienam asmeniškai, kaip ir bet 
kurios tautos žmogui, kuris tiki 
išgelbėjimo Evangelija. Laik
raščio tikslas: nepaisant 
denominacijų skirtumų skelbti 
gerąją naujieną apie gyvąjį 
Dievą. Dauguma lietuvių 
pavargo nuo ateizmo absurdo. 
Mes galime paliudyti, kad 
įmanomi tik du sąmoningo 

krikščioniško gyvenimo va
riantai: pirmasis, sėkmingas gy
venimas; antrasis, labai sėk
mingas gyvenimas. Tik du. 
.Atsiverskite ir tikėkite Evan
gelija' (Mk 1,15)". 

Leidinio redaktorius — 
Evaldas Morkūnas; redakcinę 
kolegiją sudaro poetas Sigitas 
Geda, redaktoriaus pavaduoto
jas Gabrielius Lukošius, evan
gelikų pastorius J. Melikas, 
kun. R. Morą, referentas kun. 
dr. Juozas Pranka. kun. V. Ru-
dzinskas, A. Tikušienė. 

„Tikėjimo žodis" yra pana
šaus formato kaip ..Sąjūdžio ži
nios", keturių puslapių biu
letenis, leidžiamas kompiuterio 
šriftu, grynai religinio turinio. 

Laikraštis platinamas nemo
kamai, leidžiamas tikinčiųjų 
auka . Redakcijos adresas : 
Vilnius, Eidukevičiaus 35-76, 
Morkūnas Evaldas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— New Yorke Amoco kor
poracijos atstovai veda pasita
rimus su Maskvos komersantais 
surasti naujas alyvos ir dujų 
versmes Sovietų Sąjungoje. Iki 
šiol sovietai neleido jokiai už
sienio firmai turėti bet kokių 
reikalų tais klausimais. Amoco 
bus pirmoji, kuri prade5! gilintis 
į sovietų alyvos reikalus. 

— Japonijos firma pradėjo 
pirmuosius pasikalbėjimus pa
statyti cheminių įrengimų 
fabriką 6 bil. dol. sumoje 
Sovietų Sąjungoje. 

— Rytų Vokietijos teismas 
nuteisė kalėti iki gyvos galvos 
Manfred Poehlich, kuris karo 
metu žudęs žydus Ukrainoje 
1941 m. 

— Bonoje Vak. Vokietijos 
Raudonasis kryžius pranešė, 
kad į vakarus atvyko 2,909 
vokiečiai iš Sovietų Sąjungos. 

— Rytų Vokietijos komu
nistų vyriausybė labai nori 
pagerinti prekybinius ryšius su 
Amerika ir laimėti tų valstybių 
statusą, kurios laikomos privi
legijuotomis. 

— Managvoje Nikaragvos san-
dinistų vyriausybė uždraudė bet 
kokiai opozicijos grupei priimti 
iš Amerikos siunčiamą paramą, 
įskaitant ir vaistus. Esą 
nusikaltimas yra pasinaudoti 
Amerikos pagalba, kadangi 
Amerika pasisakė „prieš Nika
ragvos suverenumą ir integra
lumą". 

— Washingtone Kongreso 
kai kurie nariai pradėjo akciją 
už pinigų išmokėjimą iš 
Švietimo departamento, kad 
būtų dėstoma mokyklose Holo
kausto kursas. Departamentas 
1986 m. buvo atsakęs bet kokių 
fondų teikimą panašioms stu
dijoms. Bet tokių pat teisių 
pareikalavo ir Ku Klux Klan or
ganizacija. 

— Tampoje demokratas sen. 
Kenneth MacKay, nedidele 
balsų dauguma pralaimėjęs 
rinkimus prieš respublikoną 
Connie Mack pareikalavo iš 
naujo perskaityti balsus. 

— New Yorke atvykęs Vak. 
Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl pagerbė savo dalyvavimu 
80 m. amžiaus sukaktį minintį 
Simon Wiesenthal, žinomą 
nacių gaudytoją. Jis čia pasakė, 
jog nėra jokio kito palyginimo, 
kad tie žudymai buvo tikras 
genocidas. 

Maskva. — Afganų laisvės 
kovotojų raketos susprogdino so
vietų malūnsparnį ir Kabulo 
aerouoste esančius įrengimus 
bei kitus taikinius sostinėje. Tai 
įvyko po to, kai sovietų oficialus 
pareigūnas sugrįžo į Maskvą po 
pasitarimų su afganų komunis
tų vyriausybe, pranešė „Tasso" 
agnetūra. Žmonės nustebo tokiu 
sovietų pranešimu, jog būtų 
gyventojams pasakyta, kad 
priešas sunaikino sovietų įren
gimus bei pabūklus. 

Diplomatai mano, kad tuo tik
riausiai norima pateisinti naujų 
ginklų tiekimą. Gi pačių afganų 
komunistų radijo stotis par
tizanų puolimų nepranešė. Tik 
pasakė, kad jie atsiėmė vieną 
strateginiai svarbų susisiekimo 
punktą. Tačiau afganų laisvės 
kariai, kaip praneša Pakistano 
žinių agentūra, nuo afganų 
komunistų karių su 100 tankų 
puolimo, turėjo pasitraukti de
vynias mylias toliau nuo vieš
kelio, dėl kurio kovos buvo pra
sidėjusios prieš dvi dienas. Par
tizanai savo kontrolėje tebeturi 
didesnę vieškelio dalį. Vėliau 
Kabulo radijas pranešė, jog 69 
partizanai žuvo, daug yra 
sužeistų ir paimta daug amuni
cijos. Bet partizanų šaltinių pra
nešimu, žuvusių yra abiejose 
pusėse. 

Maskva žada neapleisti 

Maskvos aukštas pareigūnas 
Baklanovas šeštadienio vaka
rienės metu užtikrino afganų 
komunistų prez. Najibulah, kad 
Maskva jų neapleis ir tęs ginklų 
aprūpinimą. Partizanai sako, 
jog jie pradėjo naujus puolimus 
prieš sovietus todėl, kad jie sus
tabdė savo kareivių išvežimą. 
Šeštadienį partizanai nušovė 20 

Diplomatiniai 
pripažinimai 

Nicosia. — Trylika kraštų, 
kurių daugelis ir anksčiau pa
laikė Palestiniečių Išlaisvinimo 
organizacijos veiklą, pareiškė 
dipomatinį pripažinimą naujai, 
ką tik deklaruotai Palestinos 
valstybei. 

Europos vyriausybės žiūri 
palankiai į Palestinos valstybės 
sukūrimą, tačiau dar stebi 
įvykių raidą ir pripažinimo 
nepareiškė. Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius Javier 
Perez de Cuellar pasveikino pa
lestiniečius ir pastebėjo, kad tai 
tvirtas žingsnis taikos labui. 

Palest inos valstybę j au 
pripažino Alžirija, Bahrain. 
Irakas, Jordanas, Kuwaitas, 
Tunisija, Saudi Arabija. Šiaurės 
Jemenas, Pietų Jemenas, Mala-
zija, Mauritanija, Indonezija, In
dija ir Turkija. 

Egiptas, Jungtinis Arabų 
Emiratas ir Marokas pranešė 
savo pritarimą, o diplomatinis 
pripažinimas ateisiąs vėliau. 
Egiptas yra pripažinęs Izraelį. 
Ispanija ta proga pareiškė, jog 
Amerika ir Europa privalo 
peržiūrėti savo politiką PLO 
atžvilgiu. Norvegija pasveikino 
už padarytus nutarimus, bet pa
reiškė, jog pripažinti valstybę be 
teritorijos negali. Iranas pasakė, 
kad palestiniečių valstybės 
įsteigimas dar netapo realybe. 

— Havanoje įvykęs gaisras 
nutraukė Kubos telefono ir 
telegrafo ryšius su užsieniu. 

sovietų kar ių . P a k i s t a n a s 
išgyvena didelį sovietų spau
dimą, kad greičiau būtų 
uždarytos partizanų stovyklos. 
Tuo klausimu spaudimą daro ir 
Indijos vyriausybė , ku r i 
palaiko sovietus. 

Afganų komunistų ministeris 
pirmininkas Sharą atvykęs į 
Jungtines Tautas, pasiūlė Afga
n i s taną demil i tar izuot i 
tarptautinėje priežiūroje. J is 
sako, jog tai padėtų suorga
nizuoti koalicinę vyriausybę iki 
to laiko kol pasitrauks sovietų 
kariuomenė. Hassan Sharą 
spaudos konferencijoje pasakė, 
kad tokiu atveju Jungtinės 
Tautos turėtų garantuoti Af
ganistano neutralitetą ir su
kviesti tarptautinę konferenci
ją. Bet jis kritikavo Ameriką ir 
Pakistaną, kad ir toliau yra re
miami afganų laisvės kovotojai. 
Tuo esą pažeidžiami Genevos 
susitarimai. 

Naujas pasiūlymas 
Diplomatai sako, jog tai yra 

naujas pasiūlymas visoje Afga
nistano problemoje, kad būtų 
surastas naujas politinis spren
dimas su partizanais, kurie 
kontroliuoja 2/3 krašto. Kabulas 
ir Sovietai sutinka, kad būtų 
padarytos kovų paliaubos ir ati
duoti ginklai į tarptautinės or
ganizacijos žinią. Sharą para
gino, kad Jungtinių Tautų 
sekretorius Perez de Cuellar 
asmeniškai imtųsi padėti išrišti 
Afganistano klausimus. Jis pa
sakė, jog jo pagrindinis tikslas 
ir buvo atvykti čia į New Yorką 
ir prašyti Jungtinių Tautų 
Generalinį sekretorių ieškoti 
politinio sprendimo Afganista
ne. Jis čia kreipėsi ir į opozicines 
grupes, kad jos sutiktų prisidėti 
prie jo pasiūlymų sudaryti 
koalicinę vyriausybę, kurioje 
visi būtų reprezentuojami, ir, 
kad jis gali p a s i t r a u k t i 
iš ministerio pirmininko, jei to 
norėtų opozicija. 

Pas prezidentą 
Jungtinių tautų generalinis 

sekretorius priėmė septynių 
laisvės kovotojų grupių vadą 
Burhanuddin Rabbani. Rabbani 
vakar buvo priimtas Baltuo
siuose rūmuose prez. Reagano. 
Jis prezidentui pasakė, kad 
laisvės kovotojai yra pasiruošę 
dar labiau suaktyvinti kovą, jei 
sovietai ir toliaus plės karą, pri
statydami ginklus j Afganis
taną. „Mes nepasitikime ru
sais", sakė afganų laisvės ko
votojų vadas. „Rusai nesustab
dė kovų, kaip galime mes sus
tabdyti savo karines kovas? 
Sumažinimas kovų rusus padrą
sintų pasilikti Afganistane. Kai 
rusai yra ten, mes privalome 
pulti jų karines bazes ir ginti 
savo kraštą nuo užpuoliko". 

KALENDORIUS 
Lapkričio 17 d.: Alfiejus, Elz

bieta . Dionizas, Grigal ius , 
Gin tė , Ge tau tas , Gilvi lė , 
Salomėja, Viktorija. 

Lapkričio 18 d.: Latvijos ne
priklausomybės šventė. Odo-
nas, Salomėja. Lizdeika. Led-
rūna. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:41, leidžiasi 4:30. 
Temperatūra dieną 40 1., nak

tį 25 L 
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DETROITO LIETUVIŲ 
PARAPIJŲ LIKIMO 

KLAUSIMAS? 

Šv. Antano ir Šv. Petro lietu
vių bažnyčios Detroite vyskupi
jos yra rekomenduojamos užda
ryti. Tada Detroito lietuviai 
neturės nei vienos bažnyčios 
Detroito mieste, nors ir čia dar 
daug lietuvių gyvena. Šv. Petro 
parapijos klebonas kun. Kazi
mieras Butkus amerikiečių 
spaudoje motyvuotai pasisakė 
prieš tokį vyskupijos elgesį, 
kuris prieštarauja popiežiaus 
Pijaus XII1952 m. tvirtinimui, 
kad vyskupai atkreiptų dėmesį 
į tautinių mažumų reikalus ir 
skirtų dvasiškius juos aptar
nauti jų gimta kalba, nežiūrint 
jų skaičiaus. Nežiūrint vei
kiančių organizacijų ir įgalioto 
komiteto rašytų laiškų ir 
prašymų diecezijai, kad Šv. An
tano bažnyčia nebūtų uždaryta, 
iš Detroito diecezijos gautas raš
tas, kuriame rekomenduojama 
bažnyčią uždaryti, o žmonėms 
patariama prisijungti prie kitų 
bažnyčių, pagal jų pačių 
pasirinkimą. Suprantama, kad 
ir Šv. Petro bažnyčia yra tokio
je pačioje padėtyje ir jiems teks 
prisijungti prie kitų 
nelietuviškų bažnyčių, nes abi 
lietuviškos bažnyčios bus užda
rytos. 

Šv. Antano parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Babonas sušaukė 
tuo svarbiu reikalu parapijos ta
rybos ir suinteresuotų para-
piečių posėdį, lapkričio 9 d. 
vykusį klebonijoje, 1750 25-ta g-
vė, Detroit, Mich. Esu tikras, 
kad visiems lietuviams, o ypač 
paliestiesiems Šv. Antano ir Šv. 
Petro parapijų nariams Detroi
te, reikia žinoti motyvus ir prie
žastis, pagal kuriuos parapijos 
ir jų bažnyčios uždaromos. 
Archidiecezijos rašte, rašytame 
1988 m. spalio 21d., Šv. Antano 
parapijos klebonui rekomenduo
jama bažnyčią uždaryti dėl šių 
priežasčių: 1. parapija yra piet
vakariniame sektoriuje, kuria
me yra daug katalikiškų bažny
čių; 2. yra nustatyta, kad kuni
gas aptarnauja 500 šeimų; 3. 
mūsų pastoracinė veikla, 4. fi
nansinis lygis ir 5. sakramenta
linė veikla yra žemiau nustaty
tos ribos; 6. mūsų geografinė pa
dėtis patogi uždarymui, nes 
esame arti kitų katalikiškų 
bažnyčių ir 7. istoriškai Šv. An
tano parapija buvo lietuviškai 
kalbanti parapija. Štai septy
nios priežastys, kurios yra vys
kupijai pateisinamos, kad baž
nyčia būtų uždaryta. Mums 
lietuviams nei viena tų prie
žasčių nepateisina vyskupijos 
sprendimo vien dėl to, kad baž
nyčia pati save išlaiko finan
siniai, yra ne teritorinė ir 
grynai tautinė. Iš kur tas teigi
mas, kad Šv. Antano parapija 
buvo l ietuviškai kalbant i 
parapija? Juk dabar čia lietuvių 
kalba dar stipriau pasireiškia 
liturginėse apeigose ir bažnyčios 
choriniame giedojime? Šv. An
tano parapija nesukelia Det
roito diecezijai nei finansinių 
nei pastoracinių problemų: pati 
save finansiniai išlaiko ir turi 
lietuvį kunigą. Jeigu diecezijai 
ši parapija ir bažnyčia kelia 
skaudulį, kad ji nori ir toliau 
egzistuoti, tada nesunku dary
ti išvadas, kurios nėra palan
kios tautinėms grupėms bei ma
žumoms. Atrodo, kad tos septy
nios priežastys yra lyg NAUJI 
SEPTYNI BAŽNYČIOS ĮSA 
KYMAI, išleisti Detroito ar
kivyskupijos 1988 m. 

Vis dėl to tas septynias kliūtis 
teks bandyti nugalėti, kai 
turėsime apklausinėjimą, kuris 
mūsų parapijai skirtas gruodžio 

6 d. Į mūsų komitetą įeina 
parapijos klebonas, Tarybos pir
mininkas ir trys parapijos 
atstovai. Komitetui teks atlikti 
svarbų uždavinį, kuriam reikia 
ypatingai gerai pasiruošti, kad 
numatyti ir nenumatyti klausi
mai būtų greit, sumaniai ir mo
tyvuotai atsakyti. 

Šv. Antano parapijos nariai 
prašomi parodyti daugiau ak
tyvumo, lankant sekmadieniais 
tik lietuviškas pamaldas (10:30 
vai. r. i ir stengtis prikalbėti pri
sirašyti prie parapijos tuos, 
kurie čia lankosi, bet nėra nie
kur prisirašė. Kiekvieno para-
piečio pareiga suaktyvinti pa
maldų lankymą ir nenumoti 
ranka į dabartiniu metu esamą 
kritišką padėtį. Juk mes tikrai 
galime pateikti gerėjančius 
statistinius duomenis. 

Baigiant verta užakcentuoti 
lietuviškų parapijų ir bažnyčių 
įsteigimo pagrindinį tikslą, 
kuris , ka ip ker t inė uola, 
neturėtų leisti bažnyčių nu
griauti. Juk Šv. Antano parapi
ja ir bažnyčia buvo dedikuota ne 
todėl, kad Detroite buvo trū
kumas katalikiškų bažnyčių, 
bet todėl, kad tokios specifinės, 
lietuvių kalba ir tradicijomis 
aptarnaujančios bažnyčios 
nebuvo. Kai lietuviai imigran
tai 1919 m. įsteigė Šv. Antano 
draugiją, Detroito vyskupas 
Gallagher kun. Igną Boreišį pa
skyrė būsimos lietuvių parapi
jos administratoriumi 1920 m. 
gruodžio 24 d. Jau tada vysku
pas Gallagher užjautė ir supra
to naujų imigrantų problemas. 
Ir 1925 m. spalio 25 d. Šv. Anta
no bažnyčia buvo dedikuota lie
tuviams. 

Daug metų Šv.Antano bažny
čia buvo Detroito lietuvių reli
giniu ir kultūriniu centru. Iki 
šios dienos čia tebevyksta mūsų 
religiniai ir tautiniai minėjimai, 
parapijos choras čia gieda 
kiekvieną sekmadienį per 
lietuviškas pamaldas. Mums 
prisijungti prie ki tų nelie
tuviškų parapijų yra perskau-
dus smūgis, kai mes ir toliau 
galime savoje bažnyčioje Dievą 
garbinti. Kitos bažnyčios yra 
svetimos mūsų religinei ir tau
tinei dvasiai. 

S. Sližys 
LŠST CENTRO VALDYBOS 

POSĖI>IS 

LŠST centro valdybos posėdis 
lapkričio 5 d. vyko sąjungos 
pirmininko Mykolo Abariaus 
namuose. Posėdyje dalyvavo: 
sąjungos pirmininkas Mykolas 
Abarius, vicepirmininkas 
Juozas Mikulis, vicepirminin
kas Vincas Tamošiūnas, Moterų 
vadovė Anelė Ki rva i ty tė , 
„Tremties trimito" redaktorė 
Stefanija Kaunelienė, Jū rų 
šaulių vadovas Bronius Valiu
kėnas, Kultūros reikalams 
vadovas muz. Stasys Sližys, 
sekretorius Eduardas Milkus, 
iždininkas Matas Baukys, ūkio-
tiekimo vadovas Juozas Kin-
čius, foto korespondentas Balys 
Telyčėnas ir spaudos korespon
dentas Ant. Grinius. 

Posėdį pradėjo sąjungos pirm. 
Mykolas Abarius. Jo pateikta 
14 punktų darbotvarkė priimta 
be pakeitimų. 

1987 m. gruodžio 12 d. posė
džio protokolas perskaitytas 
sekretoriaus Eduardo Milkaus 
priimtas su maža pataisa. 

Pirm. Mykolas Abarius padė
kojo valdybos nar iams už 
atsilankymą į posėdį, reikš
damas ypatiną padėką „Trem
ties trimito" redaktorei Ste
fanijai Kaunelienei ir iš Chi-
cagos atvykusiems vicepirm. J. 
Mikuliui ir Moterų vadovei 
Anelei Kirvaitytei. Savo prane-

Michigano valst i jos l ietuviai respublikonai priešrinkiminiame susirinkime. 
Nuotr. J o n o U r b o n o 

Šime pareiškė, kad jo darbas 
daugiaus ia pasireiškė šau
lių dalinių lankymu, daly
vavimu veiksnių ir organizacijų 
susitelkimuose. 1987 m. gruo
džio 20 d. dalyvavo Gen. T. Dau
kanto kuopos kūčiose 1988-tais 
metais dalyvavo: kovo 6 d.— 
Vytautos Didžiojo rinktinės ren
giamame VI. Putvio minėjime, 
Chicagoje. Balandžio 9 d. — Vy
tauto Didžiojo rinktinės sureng
tame — Pavasariniame baliuje, 
Chicagoje. Gegužės 28 d., kartu 
su centro valdybos nariais — V. 
Tamošiūnu, B. Telyčėnu, J . 
Šostaku, dalyvavo „Vilniaus" 
rinktinės 20-čio minėjime To
ronte, Kanadoje; ir visi kartu 
vyko į Mississauga gegužės 29 
d. dalyvaut i ten vykusiose 
Žuvusiems už Lietuvos Laisvę 
paminklo šventinimo iškilmėse. 
Liepos 1 d., kartu su J. Šostaku, 
dalyvavo šaulių pasitarime Ha
miltone, Kanadoje, kurį suorga
nizuoti padėjo D.L.K. Algirdo 
šaulių kuopos pirm. P. Ka
nopa. Liepos 16 d., su kitais cen
tro valdybos nariais, dalyvavo 
jūrų šaulių kuopos pirmininko 
Br. Valiukėno sukviestame 
kuopų pirmininkų ir šaulių 
pasitarime, o liepos 17 d. — 
iškilmingose pamaldose, kurias 
„Pilėnuose" atnašavo kapelio
nas kun. J . Borevičius. Rug
pjūčio 21 d., kartu su žmona 
Onute dalyvavo „Vilniaus" šau
lių kuopos moterų suruoštoje ge
gužinėje Hamiltone, Kanadoje. 
Rugsėjo 3-5 d., su Stasio But
kaus kuopos šauliais Leonu ir 
Danute Petroniais, dalyvavo 
„ T r a k ų " r i n k t i n ė s kul tū
riniame savaitgalyje Kenne-
bunk Port, Maine. Rugsėjo 11d. 
— Vytauto Didžiojo rinktinės 
Chicagoje suruoštame Tautos 
šventės minėjime. Spalio 15-16 
d., su kitais centro valdybos 
nariais, dalyvavo Gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopos 25-čio 
minėjime, bankete ir sekma
dienį iškilmingose pamaldose 
bei vainiko prie paminklo padė
jime. 

Gegužės 21-22 d., kar tu su c.v. 
sekretorium E. Milkum, daly
vavo Daytoną Beach, Floridoj, 
vykusiame A.L. Tautinės są
jungos 20-tame seime. Birželio 
27 d. dalyvavo Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės susipažini
mo vakare-koncerte, Toronte, 
Kanadoje, o liepos 28 d. seimo 
atidaryme sveikino LŠST var
du. Liepos 3 d. dalyvavo 
Tautinių šokių šventėje, Hamil
tone, Kanadoje. Spalio 1 d. 
dalyvavo JAV Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos sesijoje 
Chicagoje ir sveikino LŠST var
du. Spalio 22 d. dalyvavo Alto 
48-tame metiniame atstovų 
suvažiavime, Chicagoje, svei
kino LŠST vardu. Kovo 5 d. 
dalyvavo Bal t ic V e t e r a n s 
League surengtame Dešimtme
čio minėjime Toronte, kur 
sveikino LŠST vardu. Dalyvavo 
ir paminklo Žuvusiems už 
Lietuvos Laisvę s ta ty t i 
komiteto posėdyje. Liepos 24 d. 
kartu su žmona Onute vyko į 
Michigan City, Ind., Friendship 
Gardens ir čia, kartu su Chi-
cagos ramovėnas ir šauliais, da
lyvavo pagerbime buvusių Lie
tuvos prezidentų — A. Smeto

nos, A. Stulginskio ir K. 
Griniaus. Rugpjūčio 20 d. daly
vavo VTI-toje Tautinėje skautų 
stovykloje Kingston, Ohio, daly
vavo svečių priėmime ir svei
kino LŠST vardu. Per šiuos me
tus nukeliavo 10,000 mylių 
automobiliu ir arti 4,000 mylių 
lėktuvu. 

Patebėjęs. kad šie metai yra 
rinkiminiai metai, ragino visus 
balsuoti. Prisiminė, Lietuvoje 
vykstančius svarbius pasikeiti
mus ir išreiškė viltį, kad gal vėl 
Lietuvoje bus atkurta Šaulių są
junga. Kuopos kapelionui kun. 
J. Borevičiui neatvykus, jo pri
siųstą laišką perskaitė Mykolas 
Abarius, o vicepirm. J. Siaučiu-
lio žodis buvo perduotas garsa-
juostės. 

Pranešimus padarė: vicepirm. 
V. Tamošiūnas, vicepirm. J. 
Mikulis, moterų vadovė Anelė 
Kirvaitytė. jūrų šaulių vadovas 
B. Valiukėnas, ūkio-tiekimo 
vadovas J. Kinčius, iždininkas 

Matas Baukys, sekretorius E. 
Milkus. 

„Tremties trimito" redaktorė 
Stefanija Kaunelienė pranešė, 
kad šauliams žurnale skirti 5 
lapai, be t jiems užpildyti 
trūksta medžiagos. Kai kurios 
kuopos gražiai kooperuoja, kitos 
gi visai nieko neatsiunčia. Reik
tų stipresnių straipsnių, paskai
tų, nuotraukų. Nuotraukose rei
kia surašyti esančių žmonių 
pavardes ir klišės padarymui 
pridėti 5 dol. 

Centro valdyba nutarė: 1989 
m. Kultūros centre paminėti 
Šaulių sąjungos 70 metų su
kaktį ir išleisti 8-10 puslapių 
leidinėlį su minėjimo programa, 
sveikinimais ir Šaulių sąjungos 
trumpa kronika. Paminėjimą 
teks derinti su kitais šaulių da
liniais. Paminėjimas numato
mas 1989 m. rudenį. 

Nutarta atsteigti 1981 m. 
Šaulių sąjungos įsteigtą fondą ir 
iš kasos tam fondui paskyrė 
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1000 dol. Šaulių fondas veiks at
skirai ir turės atskirą vadovybę. 
Reikia išleisti Šaulių istoriją ir 
jos išleidimui sudaryti redak
cinę kolegiją. Laikraščiui „Ka
rys" paremti paskyrė 500 dol. 
Tokia suma „Kariui" bus tei
kiama kasmet. Taip pat numa
toma „Kariui" paremti surengti 
renginį ir į Detroitą pasikviesti 
Čiurlionio ansamblį. 

Buvo išdiskutuoti ir aptarti 
įvairūs reikalai. 

Onutė Abarienė visus daly
vius pavaišino skaniais pietu
mis, kurie, nesant kapeliono, 
buvo pradėti Juozui Kinčiui su
kalbėjus maldą. 

A. Grinius 
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LIETUVOS VYČIŲ 
75 M. JUBILIEJŲ MININT 

Spalio 21-23 d. Clevelande 
vyko Lietuvos Vyčių Vidu-
rio-Centro apygardos suvažia
vimas. Šia proga buvo minimas 
ir Vyčių Deimantinis (75 m.) Ju
biliejus. Apsilankę apygardos 
atstovai pritarė, kad šis suvažia
vimas buvo vienas didžiausių. 
Dalyvavo kuopų atstovai iš 
Daytono, Detroito, DuBois, Pen-
na, Pittsburgho, Saginavv, Mi., 
ir Southfield, Mi. Suvažiavimo 
posėdžiai vyko Holiday Inn vieš
buty, Wickliffe, Oh. Buvo iš
rinkta nauja apygardos valdyba 
ateinantiems metams: kun. 
Ged. Kijauskas, S.J., Cleve. 25 
kp. — dvasios vadas; Jonas 
Baltrus, Pitts. 19 kp., pirmi
ninkas; Juozas P. Mantz, Day-
ton 96 kp., 1-mas vicepirm — 
specialių projektų; Eleonora 
Mantz, Dayton 96 kp., 2-tra 
vicepirm. narių reikalams; Ona 
Uždą vinis, Southfield 79 kp., 
3-čia vicepirm. — jaunimo 
reikalams; Marijona Gražulis 
(Gray), Cleveland 25 kp. sekre
torė; Charles Machutas, Cle
veland 25 kp., iždininkas; Jur
gis Mikalauskas, Dayton 96 kp. 
ir Catherine Kurpowic, Detroit, 
139 kp., iždo globėjai; Andrius 
Rozger, Pittsburgh, 19 kp. ir 
Tomas Brūzga, DuBois, Penna., 
86 k p . , tvarkos prižiūrėtojai; 
Sesuo M. Franceska, O.S.F., 
Pittsburgh 19 kp., Lietuvos 
reikalų komiteto pirmininkė; 
Sally Miller, Dayton 96 kp. 
kultūros komiteto pirmininkė; 
Alvina Luiza, Cleveland 25 kp., 
apeigų komiteto pirmininkė; 
Vincas Gražulis, Cleveland 25 
kp. spaudos reikalų tvarkytojas. 

Šeštadienio rytą, viešbučio 
Dunmore salėje kun. Kijauskas, 
S.J., kalbėjo susirinkusiems 
tema „Krikščionybė Lietuvoje 
nuo 7-to šimtmečio". Šešta
dienio vakare, Europa Party 
Centre, vyčiai buvo ypatingai 
pagerbti, turėdami savo tarpe 
Lietuvos Vyčių pirmininkę 
Anną Klizas Vargo. Banketo 
metu ji labai įdomiai kalbėjo 
susirinkusiems apie vyčių 
pasižymėjimus lietuvių vi
suomenėje. Aldona Ryan, vaka
ro vedėja, pakvietė pasižymėju
sius kuopų vyresnius narius pa
kalbėti apie jų kuopų istoriją. 
Jie perskaitė vardus visų, kurie 
išbuvo nariais 40 ar daugiau 
metų. Tokių buvo iš Pittsburgh 
19 kp. - 12 narių, Cleveland 25 
kp. — 5, Clevelando senjorai — 
4, Southfield, Mi. 79 kp. - 3, 
Dayton 96 kp. - 18, Detroit -
102 kp. - 14, Detroit 139 kp. 
— 5, Saginaw, Mi. 149 kp. — 1. 

Sekmadienį visi dalyvavo šv. 
Mišiose Dievo Motinos 
bažnyčioje. Mišių metu į 3-čią 
Vyčių laipsnį buvo pakelti Ber-
tha Kuzma ir Margie Turner 
abi iš 19 kp., Pittsburghe. Taip
gi per šias Mišias kun. Kijaus
kas, S.J., prisaikdino naujai iš
rinktą apygardos valdybą. 

Tuoj po Mišių buvo pietūs 
Lurdo Švč. Marijos šventovės 
valgykloje. Po vaišių dalyviai 
susirinko kuklioje Šventovės 
koplyčioje, prieš išstatytą Šven
čiausią Sakramentą, prisiminti 
savo organizacijos mirusius 
narius. 

Apygardos pavasarinis 
suvažiavimas įvyks 1989 m. ge
gužės mėnesį Southfielde, Mi. 
Rudeninis suvažiavimas bus 

.rugsėjo mėnesį DuBois, Penna. 
Vincas Gražulis 

OH. 735-4477; 
Rez. 246-0067: arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR Cf-HRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 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. tel. 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. 
paga! susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaskl Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

"• hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 591h St.. Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

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

Vai. pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills, H 
i mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 <ki 8 vai vak. 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V . K IS IEL IUS 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

DR. J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ave., Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tel. 565-2660 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168; 
Rezld. 385-4811 

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. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st 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 
2454 W 71 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 Highway 
Palos Heights. III. 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. 448-554 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pne Austm) 

Valančios pagal susitarimą 
Tel. 585.7755 



Nauja valdžia — 

NAUJOS VILTYS 
Pasibaigė rinkiminis triukš

mas, vieni kitų plūdimai, vilio
jimas pažadais. Pabalsavome ir 
išrinkome. Ne visi balsavo, ne 
visus rinkimų išdavos patenki
no. Dalis nusiminė, kad nelai
mėjo jo partija. Dalis tik buvo 
apsisprendusi rinkti ne partiją, 
o asmenis, kuriuos pažino iš jų 
veiklos. Nemaža dalis Amerikos 
visai nesidomi, kokia valdžia 
bus, tik nori pagal seną romėnų 
troškimą „panem et circenses — 
duonos ir žaidimų". Tie nepa
aukojo net kelių minučių nueiti 
į rinkimų būstines arba dar 
blogiau —jie net nesiregistravo 
kaip valdžios rinkėjai. Bet ta i 
yra demokratija, kurioje ofi
cialiai nėra jokios prievartos. 

Dabar galime tik spėlioti, da
ryti savas išvadas ir trokšti, kad 
būtų geriau, kaip buvo, arba 
kad būtų ne blogiau, negu buvo 
iki šiol. Darbininkai susirūpinę, 
kad jiems užtektų darbų ir kad 
už darbo valandas būtų užmokė
ta daugiau, negu mokama da
bar. Bet jie turi ir priemonių. 
Streikai kartais padeda darbi
ninkams laimėti, bet padeda ir 
pralaimėti. Labai mažai pra
laimi didžiųjų fabrikų ar įmonių 
savininkai — korporacijos, bet 
pralaimi prieš darbininkus ir 
korporacijos vartotojai, kurie 
perka gaminius. Ar nauja val
džia tvarkys ir ar sutvarkys, 
kad vartotojas nenukentėtų, 
tuoj iškyla klausimas, kai į ją 
pažiūrime iš arčiau ir kai ži
nome, kad ne vien nuo preziden
to priklauso visos ekonomijos 
sutvarkymas. 

Buvo prieš rinkimus iškilęs ir 
moralės klausimas. O tautos 
moralė tai tautos ir jaunosios 
kartos ateitis. Nuo doro gyve
nimo šeimose, mokyklose, insti
tucijose priklauso visas valsty
bės gyvenimas, pasitikėjimas 
vienas kitu žmonių tarpe, svar
biausia — pasitikėjimas savo 
valdžia, kurią šiame krašte 
sudaro ne tik vyriausybė su pre
zidentu priešaky, bet ir tautos 
renkamas Kongresas — Senatas 
ir Atstovų rūmai ir nerenkamas 
Vyriausias teismas. Ar jie palai
kys moralę žmogiškame lygyje, 
ar jie, kovodami vieni prieš ki
tus, ir toliau žudys tautos atei
tį, dar bus reikalingas atsaky
mas. 

Išrinktas prezidentu George 
Bush yra žinomas visam kraš
tui. Jis jau daug metų dalyvau
ja valstybei atstovavimo ir po
litiniame gyvenime. Jis buvo 
pageidaujamas daugelio, nepai
sant partijos ir jai ilgą laiką 
priklausymo ir darbavimosi vi
somis jėgomis. Bet jis buvo kar
tu lyg paslėptas už prezidento 
nugaros, nes viceprezidentas 
neturi viešų pareigų, kurios 
duotų progą jam išsiskirti iš 
kitų ir labiau būti matomam. 
Kelią į prezidento postą jis pats 
turėjo prasiskinti savo pastan
gomis, savo aiškiu ekonominių 
ir moralinių reikalų pabrėžimu. 
G. Bush gabiai panaudojo savo 
priešrinkiminėse kalbose, važi
nėdamas po kraštą ir sakyda
mas kalbas bei darydamas, kaip 
ir visi, pažadus. 

Senatas ir Atstovų rūmai nė
ra jo partijos ir nėra tautos pilni 
atstovai. Jie atstovauja tik savo 
valstijoms, kartais tik savoms 
partijoms. Jie ne visuomet nori 
gero savo kraštui, kaip visumai, 
bet tik savo valstijai ar tam par
tijos sparnui, kuriame jie stovi. 
Dėlto nebus lengva naujam pre

zidentui vesti savitą politiką, 
kai Kongresas — įstatymų lei
džiamoji institucija dažnai prie
šinasi vyriausybės pasireiški
mui. Kongresas bijo, kad prie
šinga partija neįsigalėtų ir kad 
jos atstovas neturėtų laisvų ran
kų savo veikloje. Tai dar pri
klauso ir nuo kabinetui žmonių 
pasirinkimo. Ir tie ne visuomet 
būna geriausi ir idealiausi savo 
pareigose valstybės atstovai. 

Taigi vėl prieiname prie susi
kirtimo vyriausybės su Kong
resu, prezidento partijos su 
Kongrese turinčios persvarą 
partija. Prezidento veto ne vi
suomet išsprendžia net opiau
sius klausimus. Prezidento ka
binetas ar patarėjų štabas ne vi
suomet gali padaryti tai, ką jis 
nori ir kas jam atrodo geriausia. 
Čia ir veikia demokratijos silp
nybė, kai dauguma sprendžia, 
bet ir dauguma negali girtis nei 
neklystamumu, nei idealizmu, 
nei sugebėjimu tik gerai reikš
tis, nei pagaliau tikru patriotiz
mu. 

BLOGAS SVEIKATOS PALAIKYMAS 
LIETUVOJE 
JUOZAS KRIAUČIŪNAS, M.D. 

Amerikos politika visuomet 
buvo paremta pragmatiniu po
žiūriu. Nauda prekyboje ir pra
monėje, nauda vidaus gyvenime 
ir užsienio politikos kryptyje 
visuomet viešpatavo šiame 
krašte, nes visa Amerika susi
deda iš imigrantų ar jų palikuo
nių. Senieji vietos gyventojai ne
turėjo ir neturi didelės reikš
mės. Naujoje valdžioje mes 
negalime laukti kito požiūrio į 
politinius ėjimus. Idealizmas 
priklauso t ik nuo atskirų asme
nų veiklos, kurt gali pasirodyti 
ir viešumoje. Pavergtųjų kraštų 
atstovų šiame krašte yra labai 
daug, imigrantai ar jų vaikai 
sudaro Amerikos gyventojų 
daugumą kilme iš Europos, bet 
Europa yra rodoma tik kaip 
paramos ir pašalpos reikalingas 
kraštas, remiamas amerikietiš
ko dosnumo ir Europa reikalin
ga, kad dar gali būti naudinga 
šio krašto ekonominiam gyveni
mui. 

Santykių su Sovietų Rusija 
ilgą laiką Amerika neturėjo, nes 
nenorėjo pripažinti diktatūros. 
Pasikeitė laikai — Sovietai pa
sidarė draugais karo metu prieš 
Vokietiją, dar didesniais drau
gais, kai ten atsidarė prekėms 
ir pramonės gaminiams rinka. 
Atominė jėga, padalinta tarp 
Amerikos ir Rusijos, buvo ir te
bėra didysis jungties skatinto
jas, nes atominio karo nenori nė 
viena valstybė, nors ir norėtų 
karo, naujų tautų užgrobimo, 
savo sistemos plačiaja/ne pa
saulyje įvedimo. Rusija, tapusi 
komunistine, užgrobusi daugelį 
kraštų, dar vis tebėra veržli, ža
lios jėgos valstybė, kuri nori vis 
plačiau viešpatauti. Bet šiuo 
metu ir Rusijos vadai supranta, 
kad taika geriau jai pačiai, negu 
karas ir užgrobimai. Ir Sovietų 
Sąjunga pradeda kalbėti su kita 
didele galybe — Amerika, pra
deda kalbėti ir su kitais, kurie 
gali parodyti jėgą, kaip Kinija 
ir Japonija. 

Ar naujas prezidentas, nauja 
vyriausybė, ypač naujas Kong
resas bus atsargesnis savo san
tykiuose su komunistiniu pa
sauliu, šiandien dar per anksti 
spėlioti. Bet pavergtųjų tautų 
atstovai, nors ir neturi didelių 
vilčių, net ir prie naujos valdžios 
neturi nuleisti rankų ir stabdy
ti veiklą, kuri padeda laisvintis 
pavergtiesiems. 

P. S. 

Kylanti civilizacija mokslo 
žiniomis ir techninėmis bei che
minėmis priemonėmis įgalino 
žmogų išlikti sveikesniu ir il
giau gyventi, žmogaus amžiaus 
trukmė pailgėjo. Bet žmogaus 
sveikatai palaikyti ir jo amžiaus 
trukmę pailginti žmogus turi 
nuolat budėti, nuo pat gimimo, 
net nuo prasidėjimo įsčiose, ligi 
savo mirties. Dėlto jam reikia 
sudaryti sąlygas, kad sveikatos 
kenkimo priežastys nebūtų su
daromos, o esamos sveikatos 
kenkimo sąlygos šalinamos. 
Taip pat turi būti ugdomas žmo
gaus atsparumas susirgimams. 
Susirgusis turi būti reikiamai 
gydomas ir išgydomas, jo svei
kata atstatoma. Čia pasakytą 
galima išreikšti kitais žodžiais, 
mediciniškais terminais. 

Žmonių sveikata palaikoma ir 
išlaikoma dviem būdais, dažnai 
jų kombinacija. Vienas tų būdų 
yra profilaktika, kitas — gydy
mas. Profilaktika tai išven
gimas ir neleidimas sudaryti 
susirgimus sukeliančių dalykų 
ar tų dalykų šalinimas. Pro
filaktikos sričiai priklauso 
imunitetas, reiškiantis organiz
mo atsparumą prieš susirgimus. 
Imunitetą dažnu atveju galima 
ugdyti, pvz. skiepais, imuniza-
cija. Susirgusio gydymas, 
siekiąs jo sveikatos atstatymo 
(kartais negalima to pasiekti 
pilnai), susideda iš dviejų 
komponentų. Vienas jų yra 
susirgimo nustatymas — diag
nozė. Kitas — susirgimo paša
linimas ir sveikatos atstatymas. 
Abu komponentai reikalauja 
reikiamų priemonių, net įrengi
mų ir jų pakankamo kiekio. Tos 
priemonės yra instrumentai, 
vaistai, organizmą stiprinančios 
priemonės, protezai ir kit. Susir
gimo priežastį nustato gydy
tojas. Susirgusio gydymas yra 
taip pat gydytojo žinioje, susir
gusio sveikatai atstatyti prie
mones, jei jų reikia, parūpina 
daugiausiai vaistinės, vaistų 
gamyklos ir kitos specialios 
įmonės. 

Aukščiau pateiktos žinios yra 
tam, kad skaitytojas geriau 
suprastų apie toliau kalbamus 
dalykus. 

Žmonių bendruomenės, ypač 
valstybės, rūpinasi savo aplin
kos ir savo krašto žmones išlai
kyti sveikus ir darbingus. 
Priklausant nuo pačių žmo
nių, jų junginių ir dažniausiu 
atveju krašto valdžios pastangų, 
krašto žmonių sveikatos būklė 
yra gera ar bloga, pakankama 
ar nepakankama. Pažiūrėkime, 

kokia žmonių sveikatos palai
kymo ir išlaikymo būklė yrą 
Lietuvoje pastaraisiais metais. 
Lietuvoje, kaip ir visoje Sovie
tų Sąjungoje, sveikatos palai
kymo būklė yra valdžios biuro
kratų rankose, tai tikėtis tos 
būklės pakankamumo nega
lima. Tiesa, ten daug giriamasi, 
net triūbyte triūbijama apie ne
mokamą gydymą ir tą laimę, 
kurią tas gydymas žmonėms tei
kia. Tačiau tikrovėje žmonių 
sveikatos reikalai Lietuvoje yra 
ne tik nepakankamoje, bet 
dažnai apgailėtinoje būklėje. 

Tą nepakankamą, net labai 
blogą, žmonių sveikata rūpinimosi 
būklę Lietuvoje ypač pateikia 
medikų spauda, mėnesinukas 
„Sveikatos apsauga", kurios 
vardą toliau trumpinsiu į S.A. 
Blogą sveikata rūpinimosi 
vaizdą Lietuvoje patvirtinti, kad 
nebūčiau šališkas, pateiksiu iš
traukomis iš S.A. 

Pirmiausiai pažvelkime į pro
filaktikos būklę. Ji yra ne tik 
nepakankama, bet aliarmuo
janti: ne tik nemažinanti susir
gimų galimybes, bet net didi
nanti. Ypač bloga yra aplinkos 
profilaktika. Aplinką sudaro 
oras, vanduo ir žemė. Orą ir 
vandenį žmogus tiesiogiai var
toja, o žemė augina jam maisto 
produktus. Jei jie užteršti susir
gimus sukeliančiomis medžia
gomis, tai gyviai ir žmogus, 
kurie tuos produktus naudoja, 
užsiteršia. Žmogus gi vartoja 
gyvius ir gyvulius savo maistui. 

„Vien tik mūsų respublikoje 
(Lietuvoje, J.Kr.) per metus į 
atmosferą išmetama apie 1 mili
joną tonų teršalų (t.y. nuodų), 
iš kurių per 150 kg vėl nukrinta 
į 1 ha dirvoį Nemunu į marias 
kasmet nuplaukia daugiau kaip 
250 tūkstančių tonų nuodų (apie 
fekalijas jau nekalbama), iš jų 
60-70 tūks. tonų nitratų, 770 to
nų naftos, apie 3 tūks. tonų 
aktyvi- , fosforo tur inč ių 
medžiagų. Mūsų valgomose 
...iržovėse nitratų esti du ir dau
giau kar tų daugiau, negu 
leidžia sanitarinės normos. Kai 
kuriose respublikos srityse 60% 
pieno randami stafilokokai". 
„Dėl Jonavos ,Azoto' gamyklos 
kenksmingos veiklos pažeista 
daugiau negu 3 tūks. ha miš
ko" , ,,.. o sieros ir azoto 
junginiais prisodrintas oras 
pakenkė raudonviršiams ir ba
ravykams", „...šiandien per 
50% ateinančių į pirmą vidu
rinės mokyklos klasę mažylių 
serga somatinėmis arba psicho
somatinėmis ligomis". Taip pa

sisako V. Meška, centrinės 
kurortologijos m.t. laboratorijos 
vadovas, s traipsnyje ,,Ar 
ištikrųjų sveikata mūsų ran
kose", S.A. 1988 m., nr. 8. 

„... Atlikti Akmenės (naftos 
perdirbimo gamyklos netoli 
Mažeikių, J.Kr.), Kėdainių ir 
Jonavos regionų gyventojų 
tyrimai rodo, kad 3-5 km atstu
mu nuo gamyklų aptinkamos 
didelės dulkių ir nuodingų 
cheminių medžiagų, ypač sieros, 
azoto, fluoro ir kitų junginių 
koncentracijos. Šiose zonose 
gyvenantys žmonės, ypač vai
kai... kur kas ilgiau ir dažniau 
serga kvėpavimo organų... akių 
ir odos ligomis". Šitą tvirtina A. 
Juozulynas, V. Murza str. „Šva
ri aplinka — gera sveikata", 
S.A. 1987 m., nr. 12. 

Be čia minėtų apylinkių, 
kuriose gamyklos leidžia į 
aplinką nuodingas medžiagas, 
yra ir daug daugiau tokių 
apylinkių. O visa dirbama žemė 
Lietuvoje te rš iama blogai 
paruoštomis trąšomis, kurių 
kenksmingos medžiagos 
patenka į daržoves, grūdus, 
vaisius, per žolę į gyvulius, o per 
juos ir į žmogaus organizmą. Tik 
mano du mokyklos draugai 
mirė Kaune plaučių vėžiu, nes 
dirbo prie metalo tekinimo stak
lių, kur nebuvo jokios apsaugos 
nuo metalo dulkių. Ignalinos 
atominės energijos gamyklos, 
kur blogai kontraliuojama 
radiacija, sudaro sveikatos, net 
gyvybės pavojų ne tik Lietu
voje, bet ir daugelio kraštų 
žmonėms. 

Tiesa, negalima daug nu
siskųsti Lietuvoje vykdoma 
imunizacija: skiepijama prieš 
raupus, poliomyelitą, imunizuo
jama prieš difteritą, kokliušą, 
tymus ir kit. 

Toliau eidami, pažiūrėkime, 
kaip vyksta Lietuvoje susir
gusio gydymas. O jis pasireiškia 
dideliais trūkumais, dažnokai ir 
negalimumu. 

„Štai 1986 m. respublikoje 
gyveno 3 mil. 641 tūks. žmonių. 
Vidutinė gyvenimo trukmė 71 
metai...", „Iš viso respublikoje 
. J86 m. dirbo 15, 7 tūks. gydy-
t )jų, 44,9 tūks. vidutinio medici
nos išsilavinimo specialistų...". 
„Respublikoje stokojama 17% 
lovų, poliklinikos negali 
patenkinti 15% apsilankymų. 
Esamuose gydymo staciona
ruose trūksta 31%, poliklinikose 
38% darbo ploto". Tokias žinias 
pateikia J. Platūkis, LTSR 
sveikatos apsaugos ministeris, 
S.A. 1988 m., nr. 1. 

„Labai opi problema — me
dikų aprūpinimas gyvenamuo
ju plotu, kooperatyviniam butui 
gauti laukia 300 (Klaipėdoje), o 
komunaliniam — 160 darbuo
tojų". Toks skundas pateikia
mas V. Virkelio, profsąjungos 
pirm., S.A. 1987 m., nr 9., 
straipsnyje „Svarbūs mūsų 
gyvenimo rūpesčiai". 

Iš aukščiau pasakyto išvada. 
Vienam gydytojui Lietuvoje 
tenka rūpintis tik 250 žmonių 
sveikata, kas sudaro nepapras
ta, gydytojų tankumą ir gydyto
jo pagalba turėtų būti lengvai 
pasiekiama. Tačiau yra apy
linkių, kur gydytojo nėra, nes 
nėra buto jam apgyvendinti. Be 
to gydytojo atlyginimas yra 
mažas, vidutiniškai apie 120 
rublių per mėnesį. Sunkvežimio 
vairuotojo atlyginimas bent 150 
rubl. Taip gydytojas stengiasi 
pasilikti didesniame mieste, kur 
yra galimybė uždirbti 180 rubl. 
už pusantro etato ar dirbti ne 
gydytojo darbą ir nešti mažesnę 
atsakomybę. 

Gydytojo kabinetas turi būti 
valdžios įruoštas, bet dažnai 
jame nėra būtinų instrumentų, 
ypač mikroskopo, reagentų grei
tai diagnozei patvirtinti (juk 
nesenai mes siųsdavome Lietu
vos gydytojams stetoskopus, 
J.Kr.). Blogai ir ligoninėse — 
nėra ar nepakanka ne tik vietos 
(lovoms), bet nėra instrumentų 
kabinetams, laboratorijoms ir 
operacijoms, laboratorijoms ir 
kabinetams reagentų, protezu ir 
daugelio kitų dalykų (Lietuvos 
žmonės vis dar prašo mūsų pa
siųsti jiems širdies vožtuvų, 
klubo sąnario protezų ir kit., 
J.Kr.). Tokiems trūkumams 
pailiustruoti R. Mikalauskas, 
partinis sekretorius Šiauliuose, 
straipsnyje „Sieksime geresnių 
darbo rezultatų", S.A. 1987 m., 
nr. 10, skundžiasi: „Kasmet 
sugaištame daug laiko sudary
dami paraiškas numatomai 
aparatūrai įsigyti po dvejų 
metų, o nežinome, ką gausime 
einamaisiais ir ateinančiais 
metais". 

Yra ir dar viena problema, tai 
ligoniui patekti pas kai kurių 
rūšių specialistus, ypač būti jų 
gydomam. Apie tai rašo tas pats 
Mikalauskas ką tik minėtame 
S.A. straipsnyje. Jo žodžiai: 
„Nelengva pacientams patekti 
pas neuropatologą, okulistą, 
vaikų chirurgą, nes šių specia
listų nedaug". 

Aparatūros, reagentų ir gydy
mui reikalingų dalykų įsigijimo 
negalimumus patvirtina Žygas, 
respub. Vilniaus klinikinės 
ligoninės vyr. gydytojas, S.A. 
1987 m., nr. 10. Jis sako: „At
siranda nesklandumų aprūpi
nant gydymo įstaigas 
medikamentais, reagentais ir 
kitomis materialėmis verty

bėmis. Stokoja tam lėšų." 
Iš aukščiau pateiktų žinių 

matome, kad gydymo įstaigos 
(ligoninės, gydytojų kabinetai) 
nepakankamai aprūpinami tiek 
gydytojais, tiek ligonių gydymui 
reikalingomis priemonėmis. 
Taip nemažai susirgusių daliai 
nėra galimybės gydytis ir pagyti 
bei pasveikti. 

Toliau pažiūrėkime, koks blo
gas, dažnai visai negalimas 
vaistų teikimas vaistinėms ir jų 
parūpinimas susirgusiam Lietu
voje. Nepakanka paprasčiausio 
aspirino, nepakanka daugelio 
kitų preparatų, o daugelio kito
kių svarbių vaistų visai nėra. Jų 
kartais gaunama juodojoje rin
koje. Apie vaistų t rūkumą 
kalba R. Žukienė (Vyriausioji 
farmacijos valdyba) straipsnyje 
„Medikament inės pagalbos 
sunkumai", S.A. 1987 m., nr. 
11: „Respublikos para i ška 
medikamentams gauti tenki
nama maždaug 85%, o atskirų 
gyvybiškai reikšmingų prepa
ratų gauname dar mažiau", „Iš 
užsakytų 1427 mūsų šalies pre
paratų 36 visai neišskirti, 244 
preparatų išskyrė mažiau negu 
užsakyta" „Vaistų gamintojai... 
preparatus pateikia tik kartą 
per metus". 

Kitame straipsnyje „Šiandie
niniai farmacininkų uždavi
niai" randamame S.A. 1988 m., 
nr. 2, V. Sakalauskas, LTSR 
SAM Vyriausioji farmacijos 
valdyba, pateikia: „Tačiau 
respublikoje dar pasi ta iko 
atvejų, t iek kai kur iuose 
miestuose, tiek kaimo vietovėse, 
kad gydytojai negali išrašyti 
ligoniui reikiamo preparato", 
nors „Respublikinėje farmacijos 
valdyboje dirba 3340 specialis
tų. Reikia konstatuoti, kad kai 
kuriose vaistinėse ir vaistų 
sandėliuose buvo grobstomos 
materialinės vertybės, tarp jų ir 
narkotikai" „Esant tokiam tie
kimui, vargu ar pasiteisina 
išreklamuotas garantinis ap
rūp in imo pagal recep tus 
metodas". 

Lietuvos farmacininkai kai 
kuriuos vaistus gaudavo iš kitų 
valstybių, mokėdami už juos 
vakarų valstybių valiuta. Pas
taraisiais metais tokie užsaky
mai suvaržyti, nes Sovietų Są 
jungoj ekonominėms sąlygoms 
blogėjant, užsieninė valiuta 
taupoma. Apie tokį va *yma 
nesenia i rašė ,,Ku. i r o s 
Baruose". 

Iš viso čia aprašyto gauname 
apytikrį vaizdą, kad rūpinima
sis sveikatos reikalais dabar 
Lietuvoje nėra pakankamas, 
Aplinka labai užteršta ir toliau 
teršiama, o tie teršalai labai 
kenkia žmonių sveikatai. Ne
mažai susirgusių daliai nėra 
prieinamas gydytojas. 

(Nukelta į 4 psl.) 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

Esu įsitikinęs, kad nieko nėra 
patvaraus, išskyrus dorumą. 
Tik dorieji gali būti laimingi, 
kokia bebūtų jų social inė 
padėtis. 

Tarchetti 

Drąsiems pasaulis. Drąsiems 
žemė ir dangus. Taip, ir dangus. 
Be tikimybės, be moralinės 
drąsos ir dangun kelio nėra. 

A. Sušinskas 

ROMANAS 
57 Išvertė P. Gaučys 

Plūduriuodami ant bangų, per kelias akimirkas 
matėme apleistą valtį prasmengant po „Peąuodo" 
nosgaliu, paskui visas laivo stuomuo perėjo per ją, 
ir ji dingo iš mūsų akių, ligi vėl iškilo už laivo 
užpakalio. Leidomės plaukti jos link ir buvome bangų 
daužomi į jos šonus. Galiausiai buvome įlaipinti į lai
vą gyvi ir sveiki. Kai audra mus užklupo, kitos valtys 
paliko banginius ir laiku sugrįžo į laivą. „Peąuodas" 
jau buvo netekęs vilties mus surasti, tačiau vis sukalio
josi po tas vietas,tikėdamies rasti bent irklą, perstekę' 
ar šiaip ką, kas paliudytų mūsų žuvimą. 

XLI. Ahabo valtis ir įgula 

— Flask, kas būtų galėjęs pagalvoti? — sušuko 
Stubbas. — Jeigu aš turėčiau tik vieną koją, kiekvienas 
mane sužvejotų valtyje, nebent mano medinės kojos 
galu reikėtų užkimšti skylę. 

— Po viso to man neatrodo taip nepaprasta — 
atsakė Flaskas. — Jeigu aš turėčiau nupjautą koją ligi 
pat sėdynės, tai būtų kitas reikalas. Tai padarytų jį 
niekam tinkamu. Betgi jam lieka kelias ir didesnė dalis 
kitos. 

— Žmogeli, to nežinojau. Aš dar nesu matęs jo 
atsiklaupiant. 

Asmenys, nusimaną banginininkų papročiuose, 
dažnai ginčyjasi apie jo buvimo laive svarbą, 
ar išmintinga leisti kapitonui rizikuoti savo 
gyvybe, aktyviai dalyvaujant medžioklėle. Panašiai 

Tamerlano kareiviai dažnai su ašaromis akyse įrodinė
davo, kd jų vado gyvybė galėjo atsidurti pavojuj 
lemiančią kautynių akimirką. 

Bet Ahabo atžvilgiu klausimas atsistodavo kitoje 
šviesoje. Prileidžiant, kad žmogus su abiem kojom tėra 
tik būtybė, besibalansuojanti tarp įvairių pavojų, ir 
žinant, kad banginių persekiojimas visada sudaro 
didelius sunkumus ir kiekvieną akimirką pilną pavojų, 
galima abejoti, ar išmintinga invalidui sėstis į bangi
nininkų valtį? Bendrai imant, „Peąuodo" savininkai 
būtų atsakę, kad ne. 

Ir Ahabas puikiai žinojo, kad nieku būdu nebūtų 
sutikę su tuo, kad Ahabas turėtų valtį specialiai sau, 
jai vadovautų, ir kurioje, be to, sėdėtų penkių vyrų 

tie Ahabo ypatingi pasiruošimai turėjo ryšį su Siautul
ingojo Dicko sugavimu, nes jis jau buvo paskelbęs savo 
ketinimą pačiam persekioti pabaisą, niekam neį
tariant, kad ši valtis turėjo nuosavą įgulą. 

Dėl tos šmėkliškos įgulos nustebimas, kokį sukėlė 
jos pasirodymas, greitai išsisklaidė, nes ant bangini
ninkų laivo naujienos greit pasensta. Iš tiekos ir tokių 
keistų elementų, iškylančių iš savotiškų tautų, 
sudaromos tų laivų įgulos ir yra tiek ir tokių keistų 
būtybių, pasimetusių vandenyne ir išgelbėtų iš 
paskendusių laivų likučių, kad pats Belzebubas galė
tų įlipti į laivą, nukopti į kajutę ir ramiausiai kalbė
tis su kapitonu ir tai nė kiek nesujaudintų įgulos. 

Tačiau tikra yra tai. kad anie šmėklos labai greit 
įgula, nesudaranti normalios įgulos dalies. Tuo būdu susimaišė su įgula, nors Fedala, vyras su kasos pavi-
jis ir neprašė valčiai įgulos, nei jiems užsiminė apie 
tai. Bet jis pasirūpino, kad niekas apie tai nesužinotų. 
Ir ligi nepradėjo sklisti gandai apie Archio atradimą, 
niekas nieko nepatyrė. 

Tačiau kurį laiką, kai jūreiviai baigė paruošti valtis 
vėlybesniam naudojimui, kartas nuo karto Ahabas 
buvo matomas savo paties rankomis darąs irklams 
lizdus valtyje, kuri buvo tikima esanti atsarginė. Buvo 
pastebėta jį labai rūpinantis, kad valties dugnas būtų 
išklotas metalinėm plokštėm, tartum jos geriau 
atlaikytų jo dirbtinės kojos smaigalio spaudimą. Jis 
parodė didelį nerimą, ligi suteikė reikiamą formą 
vadinamai „šono lentai", valties nosgalio horizon
talinei lentai, kad galėtų į ją įremti kelį ir su pilna 
jėga durti banginį ar į jį sviesti perstekę. 

Labai dažnai įlipdavo į valtį ir savo kelį įkišdavo 
į pusiau apskritą skylę lentoje ir kaltu nuskeldavo 
truputį čia, truputį ten. Ir visu tuo sužadino didelį 
įgulos susidomėjimą. Bet beveik visi ealvoio. kad ši-

dalo suraitytais plaukais, pasiliko nuošaliai ir išliko 
mįsle ligi pat galo. Iš kokio pasaulio buvo išėjęs? Kokiu 
nematomu ryšiu jo likimas buvo surištas su kapitono 
likimu, kad netgi galėjo įtaigoti ir netgi jam įsakinėti? 
Iš kitos pusės buvo būtybė, kurią šilto klimato zonos 
gyventojai temato tik sapnuose, bet netgi ir tada tik 
blankiai. Jis buvo vienas tų žmonių, kurie kartais pasi
rodo nesikeičiančiose Azijos bendruomenėse. 

XI.II. Šmėkliškas v a n d e n s stulpas 

Bėgo dienos ir savaitės. Su visom ištiestom burėm 
„Peąuodas" iš lėto prabėgo keturis skirtingus 
medžioklės plotus: Azorų, Žaliojo Iškyšulio, La Platos 
ir Karolio Žemės, neaprėžtą vandens plotą į pietus nuo 
Šventosios Elenos. 

Mums bevagojant šiuos pastaruosius vandenis, 
vieną ramią naktį, šviečiant pilnačiai, iš tolo pastebė
tas sidabrinis čiurkšlys. Fedala pirmasis jį pamatė. 

(Rus daugiau) 
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PHILADELPHIA IR 
APYLINKĖS 

KONCERTAS SU TRIM 
SOLISTĖM 

Iškeliavus amžinybėn ar kitur 
persikėlus aktyviam lietuvių 
telkinio nariui, būgštaujama, ar 
pavyks jam surasti pakaitalą. 
Stebint mūsų kolonijos gyve
nimą, tik retais atvejais ši 
baimė pasiteisina. 

Savo laiku turėjome gana 
didelį ir aukštoką meninį lygį 
pasiekusį chorą. Jo ilgamečiui 
dirigentui dėl ligos pasitraukus, 
kurį laiką keitėsi jo vadovai ir 
;horas pamažu sunyko. Jautėsi 
nemaža spraga. Atrodė, kad 
vargu ar turėsime gerą vokalinį 
vienetą. Tačiau vieną dieną 
maloniai nustebta, sužinojus, 
sad vyrų dainos kolektyvą 
organizuoja čia gimęs ir 
mokslus pabaigę, didelis lie
tuviškos dainos mylėtojas 
Vytautas Maciūnas. Tai įvyko 
prieš penkerius metus. Laiko 
slinktyje greitai progresavo ir 
džiugino ne tik savos kolonijos 
gyventojus, bet buvo kviečiamas 
ir į kitus telkinius. 

Maždaug prieš metus į Vyrų 
dainos vienetą įsijungus trims 
solistėms — Rasai Krokytei, 
Violetai Bendžiūtei ir Stacy 
Utkus — vokaliniu atžvilgiu jis 
labai sustiprėjo ir pasivadino 
Dainos vienetu. Po ilgokų ir 
intensyvių repeticijų spalio 22 
d. Lietuvių namuose suruošė 
pirmąjį koncertą su įdomia pro
grama. Dainininkai publikos 
buvo sutikti entuziastingais 
aplodismentais. Koncertas 
pradėtas l iaudies daina 
„Vaikščiojau" (harm. J. 
Žilevičiaus). Jos gražus skambe
sys ir malonūs žodžiai giliai 
palietė klausytojų jausmus. Po 
to ėjo „Svajonė" (žodž. H. Na-
gio). Joje buvo apdainuotas išdi
dus sakalas, kurį poetas nori 
prisijaukinti. Liaudies dainoje 
„Pražydo jazminai" dukrelė 
skundžiasi, kodėl motinėlė iš
leido ją vargo keliais. Tai sub
tili, sielvartu persunkta daina. 
„Anoj pusė Nemunėlio" (harm. 
J. Stankūno) kiek melancholiš
kai buvo paliesti trys kleveliai. 
Paskutinė mišraus choro daina 
buvo „Einu per žemę". 

Atėjus eilei solistėms, pirmo
ji su „Vaivorykšte" susirin
kusius linksmino Bendžiūtė. 
Krokytė padainavo iš operos 
Samson Dalilah ariją „Amor, 
Viens Aider" (C. Saint-Saens). 
„Eikim mudu abudu" duetu 
traukė Bronius Krokys su duk
ra Rasa. 

Choras iš Račiūno operos 
atliko „Lauksiu tavęs ateinant" 
ir „Alutį šnekutį". Tuo ir baigė
si pirmoji programos dalis. 

Po pertraukos pirmą kartą 
išgirdome sol. Utkus. Ji origi
nalia italų kalba padainavo 

(Atkelta iš 3 psl.) 

BLOGAS 
SVEIKATOS... 

Dar blogiau būna, kai su
sirgęs asmuo negali gau
ti reikalingų ir būtinų gydymui 
vaistų, negali būti priimtas į 
ligoninę (nėra vietos), negali 
būti pagelbimas reikiamo spe
cialisto. Taip daugeliui susirgu
sių reikia rezignuoti, dažnai ir 
kentėti ir laukti mirties. 

Tiesa, dabar jau vienas daly
kas pagerėjo: Lietuvoje gydyto
jui leidžiama turėti ir laisvai 
praktikai laiko. Bet tai nedaug 
padės, kol vaistų trūkumas 
tęsiamas. Reikia tikėtis, kad 
vaistų įvežimo varžymas bus 
panaikintas, tada laisvuose 
kraštuose gyveną tautiečiai 
galės sveikatos reikmenis ir 
vaistus pasiųsti saviems sergan
tiems gydyti. Bent kol sveikatos 
reikalų tvarkymas pasidarys 
Lietuvoje pakenčiamas. 

Pieta Signora! (Viešpatie, pasi
gailėk!) — Stadella ir Nei Cor 
Piu non mi sento — Paisiello. 
Antroji Krokytės arija buvo 
L'Amour est une oiseau Rebelle 
(Bizet) iš operos Carmen. 

Choras dainavo didžiojo mūsų 
dainiaus Maironio „Vasaros 
naktys" (muz. Stankūno), „Dai
navos tango" (muz. ir žodž. 
Sližio). Dainuojant „Karvelėlį", 
solo įsijungė Utkus. Einant 
koncertui į pabaigą, išgirdome 
liaudies dainą „Iš rytų šalelės", 
„Oželį" ir „Dainos kvieslį". 
Audringiems aplodismentams 
ilgai nesibaigaint, priedo padai
navo „Ir vėl pavasaris". Dainas 
ir arijas pianinu palydėjo muz. 
Anelė Kaulinytė. Teresė Gečie
nė LB valdybos vardu padėkojo 
programos atlikėjam už labai 
malonų vakarą ir Dainos viene
tui palinkėjo augti, tobulėti ir 
toliau mus linksminti. Linas 
Kučas dainininkam įteikė 
butelį šampano. 

Be minėtų solisčių, Dainos 
vienetui priklauso dar šie asme
nys: Arūnas Bura, Juozas Kra-
kauskas , kun. Kazimieras 
Stevvart, Vytautas Volertas, 
Bronė Volertienė ir Bronius 
Krokys. 

Grįžtant prie koncerto, tenka 
pasidžiaugti, kad jis praėjo labai 
pakilia nuotaika. Kiekviena 
daina buvo palydėta stipriais 
aplodismentais, o kai kurios net 
„bis" šauksmais. Klausytojus 
žavėjo gražus dainų skambesys, 
puikus žodžių tarimas (kolek
tyvas yra maišyto amžiaus), 
atliekamų arijų gana aukštas 
lygis, na, be abejo ir tas, kad visi 
programos atlikėjai buvo 
mūsiškia i . Jutosi Rasos 
Krokytės stipri pažanga. Solistę 
Utkus, Sv. Kazimiero parapijos 
vargonininkę, išgirdome pirmą 
kartą. Ji klausytojus nustebino 
savo dideliu talentu. Didžiuo
damiesi Dainos vieneto pasiek
tais laimėjimais, rekomenduo
jame ir kitoms kolonijoms jais 
pasigrožėti. 

DAILĖS DARBŲ PARODA 

Tą patį vakarą ir kitą dieną 
Kultūros centre vyko dail. 
Dorothy Pere-Palėkas dailės 
kūr in ių paroda. Genovaitė 
Mačiūnienė, sveikindama susi
rinkusius, pasidžiaugė, kad 
Kultūros centro veikla vis 
platėja. Be kitokių renginių per 
gana trumpą laiką čia buvo su
ruošta visa eilė parodų tapybos, 
skulptūros, keramikos, fotogra
fijos. Pabrėžė, jog ši paroda itin 
maloni, nes savo darbus pirmą 
kartą išstato lietuvaitė Dorothy 
Pere-Palėkas. Skulpt. Petras 
Vaškys atidaromajame žodyje 
platokai palietė jos įdomią 
biografiją. Gaila, kad labai 
mažai dėmesio buvo skirta jos 
kūrybos apibūdinimui. 

Parodoje buvo eksponuoti 22 
įvairaus formato darbai. Domi
navo mitologinės temos: Magiš
kas miškas, Dievo upė, Šviesos 
deivė, Kosminė jūra, Zodiako 
deivė, Karalius su auksine 
karūna ir kiti. Visus juos gaubia 
kažkoks misticizmas. Pakarto
tinai prie jų grįžtant, vis ran
dama kas nors naujo. Išskirtinio 
lankytojų dėmesio susilaukė 
kūrinys, pavadintas Vaidila ir 
vaidilutės. Jos darbai pasižymi 
spalvų švelnumu, kurių domi
nuojanti yra melsva. Dailininkė 
gana plačiai reiškiasi ir portre
tų tapyboje. Deja, parodoje jų 
nebuvo išstačiusi. 

Dorothy yra baigusi Penn-
sylvania Academy of Fine Arts, 
dalyvė daugelio pavienių ir ko
lektyvinių parodų, yra laimėjusi 
įvairius pažymėjimus bei me
dalius. Jos darbus turi įsigiję 
muziejai, universitetai, privatūs 
kolekcionieriai. Gyvai reiškiasi 
įvairiose menu besirūpinančiose J 
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Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Statgą, prašome 
paminėti, kad esate arba,nonte oūti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas namokamai. 
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Atkurtos Lietuvos kariuomenės šaunus husarai. Nuotrauka iš knygos „Lietuvos Ginkluotos Pa
jėgos". Knygą bus galima įsigyti kariuomenes šventėje Jaunimo centre. 

organizacijose, skaito paskaitas. 
Kataloginiame lapelyje ji 

sako: „Nežiūrint, kokia bebūtų 
meno formajoje išsilieja meilė 
kvepiantiems miškams, skaid
riems vandenims ir pagarba vi
siems gyviems tvariniams, ne
žiūrint kokio dydžio jie bebūtų. 
(...) Lietuvių poezijos pasaulis, 
muzika ir kiti menai yra kupini 
lakios fantazijos... ir nuostabaus 
gamtos grožio". 

Prie parodos suruošimo nema
žai talkino Danutė ir Gediminas 
Surdėnai. 

Bene pirmasis iš pokarinių 
ateivių Perė-Palėką prieš 
nemažai metų sutiko šių eilučių 
rašytojas. Sužinojusi, kad esu 
lietuvis, labai apsidžiaugė ir 
pradėjo domėtis savo kilmės 
šaknimis. Didžiavosi, kad abu 
jos tėvai buvo kilę iš Lietuvos. 
Tačiau apgailestavo, kad jau
nystėje nesidomėjo jų kalba. 
Dažniau sutinkant, pradėjo 
teirautis, kur galėtų pramokti 
lietuviškai. Deja, tuo metu pas 
mus neveikė jokie tos rūšies 
kursai. Parūpinus „Draugo" 
adresą, iš jo administracijos 
gavo anglų-lietuvių kalbos 
žodyną ir pati viena pradėjo 
mokytis. Tačiau grei tai 
pastebėjo, jog be asmeninės pa
galbos sunku susilaukti norimų 
rezultatų. Neseniai labai apsi
džiaugė, sužinosjusi, kad mūsų 
mieste pradėjo veikti suaugu
siems lietuvių kalbos kursai, 
vadovaujami Jūros Stirbienės. 
Šiuo metu, nors ir tolokai 
gyvendama nuo Philadelphijos, 
yra uoli jų lanktoja. Malonu 
pastebėti, kad su seserim ją 
gana dažnai tenka matyti lie
tuviškuose parengimuose. Sia 
proga linkiu Dorothy sėkmės 
tapyboje, kursuose ir tapti 
aktyvia lietuvių bendruomenės 
nare. 

Bronius Vaškaitis 

DITKA PASVEIKO 
Garsus sporto vadovas, lavi

nąs Bears komandą, Mike Dit-
ka, po širdies smūgio pasveiko 
gydomas Lutheran General li
goninėje Park Ridge priemiesty 
ir jau grįžo į tarnybą. 

MUŠU KOLONIJOS 

MELROSE PARK, IL 

Parduodamas namas 
Lietuvoje, Vilniuje. 

Kreiptis tel. 416-259-6484. 

Let's Make a Deal! 
Owner motlvated and willing to listen to all 
offers. 3 bedrm. Georgian in St. Mary's. Ap-
pliances. basement. garage, 1 yr. warran-
ty 80's. Call Clndi, A & F Real Estate. 

735-8000 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI- 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 

RUDENS RENGINYS 

Mūsų rudeninis renginys „Oc-
toberfest'" praėjo su tikrai neįti
kėtinu pasisekimu. Svečių atsi
lankė ne tik iš Chicagos ir apy
linkių, bet taip pat ir iš tolimos 
Auroros. Pradėjome punktualiai 
12 valandą, o užsibaigė net prieš 
penkias, nes maistas buvo visas 
išparduotas ir laimėjimų bilie
tai išpirkti. Smagūs svečiai šne
kučiavosi prie alaus buteliukų 
ir nenorėjo skristytis. Taip pat 
susilaukėm ir keletos jaunimo, 
kuris padėjo savo tetoms prie 
laimėjimų bilietų išpardavimo. 
Pasirodė ir pati jauniausioji 
lietuvaitė, Melrose Parko gy
ventoja Astra , t ik penkių 
mėnesių. Savo plonu balseliu 
daugelio svečių dėmesį atkreipė 
į save. Matėme ir 3-5 metų 
mūsų pirmininkės anūkėlius, 
kurie smagūs šokinėjo apie savo 
tėvelį. 

Tai didelis dėkui visoms po
nioms kurios įdėjo nepaprastą 
savo energiją T ; nginio pasi
sekimui. 

Melrose P a r k o valdyba 

STATO NAUJA 
BAŽNYČIĄ 

Naujai Sv. Elzbietos Seton baž
nyčiai lapkr. 5 d. prakasti 
pamatai prie 94 Avenue ir 167 
gatvės. Statyba šios Chicagos 
pietvakarių bažnyčios Orland 
Hills priemiesty prasidės pava
sarį. 

EGIPTO PARODA 
Field muziejus atidarė specia

lią Egipto praeičiai ir jo menui 
skirtą parodą, kurios įrengimas 
kainavo 2.2 milijono dol. ir kuri 
bus nuolatine Chicagoje. 

MISCELLANEOUS 

Jonas Aistis 

RAŠTAI 

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 
oas mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3208V2 W e s t 9 5 t h Stret 

T e l . — GA 4 - 8 6 5 4 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Ortuy, a KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284 -1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

i 

VALOME 
Rūsius, palėpes, butus. Išvežam nereika
lingus daiktus. Atliekame perkraustymus. 
Skambinti: Vytui 434-4624 arba 
523-2017. 

MIRĖ KOLUMBO 
VYČIŲ VADAS 

Kolumbo vyčių, katalikų or
ganizacijos, vadas palaidotas 
lapkričio 12 d. iš Šv. Teresės 
bažnyčios kinų rajono Chicago
je, kur jis gyveno. 
BYRNE NEKANDIDATUOS 

Buvusi Chicagos mere Jane 
M. Byrne pareiškė, kad ji 1989 
m. mero rinkimuose nekandida
tuos. 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

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

LIETUVOS GINKLUOTOS 
PAJĖGOS 1918-1940 M. 

1987 m. pabaigoje pasirodžiusi 
Vytenio Statkaus parengta knyga 
susilaukė plataus skaitytoj dėmesio 
ir labai teigiamo vertinimo. Knygoje 
surinkti duomenys apie nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės 
kūrimąsi, organizaciją, mokymą, 
tarnybas, ginklavimą ir kt., atseit, 
duotas išsamus jos sudėties ir 
veiklos vaizdas. Aprašyta ir visa eilė 
kariuomenei giminingų organiza
cijų bei sambūrių. Knygoje 1040 
puslapių, per 300 iliustracijų, kelios 
spalvotos uniformų ir ženklų 
lentelės, įrišta kietais viršeliais. 
Knygos išleidimą finansavo 
Vydūno Jaunimo Fondas. 

Kaina su persiuntimu kainuoja 
$29.00, Illinois gyventojai moka 
$31.00. Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago. IL 60629 

Mūsų literatūros klasiko Jono Aisčio 
..Raštų" pirmasis tomas: visų rinkinių 
poezija vienoje knygoje, {spūdingas 
Ateities literatūros fondo 450 psl. lei
dinys su poeto autobiografijomis, su 
redaktorių Alfonso Nykos-Niliūno Ais
čio poezijos aptarimu ir Antano Vaičiu
laičio paaiškinimais. Puiki dovana išei
vijai ir Lietuvai. 

Leidinys gaunamas ir „Drauge", 
kaina $15.00; su persiuntimu $17.25; 
kiekvienu atveju Illinois gyventojai pri
deda dar $1.20 valstijos mokesčių. 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — 9^00 v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

Tel: (312) 839-2511 

G O O D N EVVS. . . 
IF YOU HAVE EVER WANTED TO INVITE RELATIVES FROM LITHUANIA ON A VISIT 
TO THE USA OR CANADA, NOVV IS THE TIME TO ACT . . . 

BECAUSE OF NEVV GOVERNMENT POLICIES CONCERNING THE GRANTING OF 
PERMISSION TO VISIT RELATIVES A N D ALSO FRIENDS A B R O A D , THE POSSI-
BILITIES OF APPROVAL OF INVITATIONS REQUESTS ARE NOVV BETTER THAN EVER 
BEFORE. IF YOU HAVE T^IED IN THE PAST A N D VVERE TURNED DOVVN, IT IS 
NOVV SUGGESTED TO TRY AGAIN . 

VVE PREPARE THE NECESSARY D O C U M E N T A T I O N A N D ARRANGE THE PREPAID 
TRANSPORTATION. CALL OR VVRITE US FOR DETAILS A B O U T THE REQUIRED 
FORMALITIES TO EXTEND THE INVITAT ION. 

PLEASE TELL A FRIEND VVHO MAY ALSO BE INTERESTED! ! ! 

To recieve a colored brochure and further information, call tol l free or vvrite: 

Tremtini — tai vienas paveikslas iŠ labai puošnios daiL POVILO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su persiuntimu 
27 dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street. 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $1-50 valstijos mokesčio. 

Baltic American Holidays Inc. 
A DIVISION OF 

ROBERT J. ELLYN TRAVEL l \ C . 
501 Fifth Avenue, Nevv York, N.Y. 1001? • (212)972-0200 

TOLL FREE 
1-800-835-6688 

Antano Gailiušio 
SAVANORIO DUKTĖ, 

keturių dalių romane. 
č ia pro skaitytojo akis pravedama įvairių kartų lietuvių 

gyvenimas ne tik JAV, bet Kanadoje, Australijoje ir Vene-
cueloje vienos nepriklausomoje Lietuvoje išaugusios moters 
išgyvenimų plotmėje. Seni meilės konfliktai ir išgyvenimai 
naujus veikėjus randa jaunojoje išeivių kartoje 

Įdomiai iliustruota knyga kainuoja 9 dol. Su persiuntimu 
— 10.50 dol. Illinois gyventojai moka 11.30 dol. 
Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, 
IL 60620. ši knyga gaunama ir pas knygų platintojus. 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
Racine, Wisc. 

75 M. JUBILIEJUS 

1988 m. spalio 30 d. Šv. Kazi
miero parapija Racine, Wisc., at
šventė garbingą 75 metų gyva
vimo sukaktį. Vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, koncelebruojant 
kun. dr. V. F. Andriuškai ir 
kun. J. Augūnui, MIC, atlaikė 
jubiliejines mišias ir pasakė 
anglų ir lietuvių kalbomis 
pamokslą, kuriame priminė 
apie arkivyskupo Audrio Bačkio 
konsekraciją Romoje, apie da
bartinius pragiedrulius Lie
tuvoje, kurių pasiekimas 
neapsiėjo be kančių, trėmimų ir 
kalėjimų. Ragino melsti Dievą, 
kad atsirastų daugiau 
pašaukimų apaštalavimui. Per 
pamaldas buvo suteiktas Su
tvirtinimo sakramentas šešiems 
konfirmantams. Gražiai giedojo 
sustiprintas parapijos choras, 
diriguojamas muziko J. Grims-
kio. Vargonais palydėjo Peter 
Vanko. 

Iškilmingas banketas vyko 
erdvioje Roma Lodge salėje. Su
giedoti JAV ir Lietuvos himnai. 
Vyskupas Paulius Baltakis. 
OFM, pasimeldė, prašydamas 
Visagalį, kad galėtų laimingai 
plėtotis Lietuvos religinis, kul-

Stelmoko orkestrui. 
Visas jubiliejaus minėjimas 

praėjo sklandžiai ir gerai . 
Žinoma, tai įvyko todėl, kad 
visi, kurie turėjo bet kokias pa
reigas, jas atliko sąžiningai. 
Daugiausiai prie visko prisidėjo 
rengimo komitetas ir abu pirmi
ninkai: Louise Stankus ir Sta
sys Budrys. Kiti komiteto na
riai: Tom ir Joyce Petersen Fir-
chow, Casimira Miškinis Grzyb, 
Ann Kručas, Etta Kručas, Mary 
J u d i c k i Pe t e r sen , Joseph 
Plečkaitis, Ramas Pliūra ir 
Charles Tyllo. Parapijos tarybos 
pirmininkas yra Walter Apera-
vich vicepirm. Thomas Beranis 
ir sekretorė Louise Stankus. 
Nuolatiniai nariai: kun. J. 
Augūnas, MIC, Joseph Plečkai
tis ir Charles Tyllo. Kiti r ;nkti 
nariai Ted Anderson, Stasys 
Budrys, Jack Carney, Wally 
Christine, Casimira Grzyb, Vik
toras Kažemėkaitis ir Lionginas 
Pliūra. 

Louise Stankus buvo paruošu
si nuotraukų ir iškarpų iš spau
dos parodėlę salės vestibiulyje. 

Išleista 24 psl. knygutė apie 
parapijos istoriją. Suminėti visi 
svarbesni įvykiai, turėję įtakos 
į parapijos gyvenimą. Paminėti 
visi kunigai dirbę parapijoje. 
Taip pat patalpintas vardinis 
dabartinių parapiečių sąrašas. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. lapkričio mėn. 17 d. 5 

Kaip sunku turi būti skirtis Krikščionis be dorybių, tai rie-
nuo Dievo, jeigu jau caip šutas be branduolio, tai šulinys 
skausminga nuo Jo žmonių. ^ vandens. 

H. Noerdlingen K Paltarokas 

Kun. Juozas Augūnas. MIC, Racine Sv. Kazimiero parapijos klebonas, prie 
Marijos statulėlės jubiliejaus proga. 

tūrinis ir politinis gyvenimas ir 
palaimino maistą. Bankete 
dalyvavo apie 350 asmenų. Pro
gramą pravedė angliškai ir lie
tuviškai Vyto Kapočius, krikš
tytas Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Jis pristatė garbės 
svečius, kurių buvo apsčiai, 
todėl visų nevardinsiu. Pasi
džiaugė gerais pasikeitimais 
Lietuvoje, priminė, kad po 45 
metų Lietuvos tautinė vėliava 
vėl garbingai plevėsuoja tele
vizijos ekranuose ir ant Gedi
mino kalno Vilniuje, liudy
dama, kad lietuvių tauta keliasi 
gyvenimui kaip suvereninė 
valstybė. Perskaitė sąrašą reli
ginių ir tautinių organizacijų, 
kurios veikia parapijos ribose. 
Viktoras Kažemėkaitis pa
sveikino vyskupą tų organiza
cijų vardu, padėkojo už atsilan
kymą, kuris dvasiškai sustip
rino parapiečius, ypač lietuvius. 

Žodžiu sveikino arkivys
kupijos atstovas kun. Ralph 
Gross, pabrėždamas, kad 
Amerika yra kraštas tautybių 
tirpdymo katilas. Sv. Kazimiero 
parapija išlaikė savo lietuvišką 
tautinį charakterį, papildydama 
amerikietiška mozaiką lietuvių 
kultūrinėmis vertybėmis. 

Raštu sveikino provincijolas 
kun. Viktoras Rimšelis, MIC, 
kun. Bonif. Vaišnoras. MIC. 
buv. klebonas ir Vainių šeima. 

Pagrindinis kalbėtojas kun. 
dr. Vincentas F. Andriuška 
plačiau nupasakojo apie klebo
nijos statybą, bažnyčios padi
dinimą ir apie ano meto funda
torius, talkininkus ir rėmėjus 
bei aplinką, kurioje jam teko 
darbuotis. Gerai nusiteikęs kun. 
J. Augūnas, MIC, pora linksmų 
anekdotų prajuokino svečius. 

Lietuvių šokių grupė „Klum
pė" pašoko keletą tautinių 
šokių. Toliau svečiai galėjo sma^ 
giai pasišokti, grojant Ąžuolo 

Rašyt. Birutė Pūkelevičiūtė su ..Fraternitas Lituanica" korporacijos valdyba. Iš kairės: dr. V. 
Tauras, dr. N.N.. B. Pūkelevičiūtė, dr. Garimas ir dr. M. Vygantas. 

Jame dar yra parapijos steigėjų 
pavardžių: Ann Mary Glebis, 
Ann Medžis, Domicella Miš
kinis ir Anna Yurkevich. Iš jų 
tik viena Ann Medžis dalyvavo 
bankete. Išsamus straipsnis 
apie Sv. Kazimiero parapiją 
įdėtas vietiniame , ,Journal 
Times" dienraštyje. 

Taigi visi buvo aktyviai įsi
jungę į darbą: klebonas kun. J. 
Augūnas, MIC, choras, komi
tetai ir pavieniai parapiečiai. 
Pastangos atnešė geras pasek
mes taip, kad jubiliejaus minėji
mas praėjo šventinėje nuo
taikoje ir paskatino parapiečius 
glaustis prie bažnyčios, savo 
parapijos. 

Jurgis Milas 

JAUNI ŽMONĖS LINKĘ 
I DEPRESIJĄ 

Dvi studijos, kurioms lėšas 
skyrė federalinė valdžia, rado, 
kad žmonės# gimę po 1945 m. 
tu r i dešimt kar tų didesnę 
galimybę kentėti nuo depresijos 
negu žmonės gimę 50 m. 
anksčiau. Pennsylvanijos uni
versiteto psichologas Martin 
Seligman sako, kad tai dėl to, 
jog po 1945 gimusieji yra 
pasidarę egoistais. Kai jie susi
d u r i a su ne sėkmėmis , j ie 
greičiau įpuola į depresiją, nes 
jie neturi paramos iš religijos, 
še imos , bend ruomenės ar 
tautos. 

MIESTAS NETENKA 
MEDŽIŲ 

Chicagos miestas kasmet pra
randa apie 13,000 medžių dėl 
ligų ar senumo. Nor in t 
palaikyti tą patį medžių skaičių, 
reikėtų kasmet pasodinti 15,000 
naujų. Tam turima ir lėšų, bet 
nedaroma. 

RAŠYT. BIRUTES 
PŪKELEVIČIŪTĖS 

MENINIS ŽODIS 
Rašytinės literatūros, poetiniais 

žodžiais grįstas rašytojos Biru
tės Pūkelevičiūtės gyvenimo ke
lias. Polinkiais į meną ji reiškėsi 
jaunystėje gimnazijoje, muzikos 
konservatorijoje, dramos studi 
joje, studijuodama žurnalistiką. 
Jaunajame dramos teatre Kau
ne pradėjusi vaidinti, greitai 
kopė aukš tyn . Bi ru tės 
Pūkelevičiūtės kūrybinis kelias 
platus ir vingiuotas. Ji poetė, 
rašytoja, dramaturge, kritikė, 
vertėja, aktorė, režisierė. Ji ben
dradarbiavo spaudoje, dalyvavo 
radijo programose, poezijos 
vakaruose. Jos literatūrinis 
lobynas gausus, knygos nedul
kėjo lentynose, buvo plačiai 
skaitomos, keliavo iš rankų į 
rankas, daugelio premijų apvai
nikuotos. Jos knygos, slaptai pa
siekusios Lietuvą, sudilo skai
tytojų rankose. Vienas mano 
jaunystės dienų draugas, žymus 
ku l t ū r i n inkas , a tvykęs iš 
Lietuvos ir skubiai perskaitęs 

Rašyt. Birutė Pūkelevičiūtė dėko
ja, „Fraternitas Lituanica"' korpora
cijai paskyrus premiją už eilėraštį 
„Birželis*'. 

Birutės knygas, žmonos įkyriai 
paragintas, nuvežęs knygą į 
Lietuvą, parašė, kad ..Kęstučio 
mylimosios parašytus aukso 
žodžius visi mielai skaito". Bi
jodamas, kad neįtartų Birutės 
vardo, surišo ją su Kęstučiu. 

Iš Lietuvos išvykusi Birutė 
Pūkelevičiūtė su subrandin
tais įvairiaspalviais meniniais 
gabumais įsijungė i Vokietijoje 
buvusį Augsburgo liet. dramos 
teatrą ir Montrealio liet. dramos 
teatrą Kanadoje. Ji pasižymėjo 
kaip ryškiai dramatinio kolorito 
aktorė. Jos režisuotų dramos 
kūrinių būdingiausi bruožai yra 
muzikinio ritmo ir poetinio-ly-
rinio elemento akcentavimas 
spektakliuose. Paruošė ir reži
savo p i rmąs ias l ietuviškų 
vaidinimų plokšteles Baltaragio 
malūną ir Milžino paunksmę. 

Periodikoje eiles pradėjo 
spausdinti 1944 m. 1952 išleido 
poezijos prozoje r inkinį 
Metūges. Kaip rašyt. Antanas 
Vaičiulait is Enciklopedijoje 
rašo. šiame rinkinyje nusveria 

emocinis pradas, savos žemės 
lyrinės atošvaistės ir egzotinis 
vaizdingumas bei fantazija. 
Šias poetines priemones Pūke
levičiūtė panaudojo ir perėji
mams tarp skyrių Aštuonių 
lapų romane (veikalas 1956 
laimėjo „Draugo" premiją). 
Romanas turi dvi plotmes: 
vieną iš jų sudaro bėgimas iš 
Lietuvos, apsupimas Dancige 
ligi miesto sugriuvimo ir rusų 
atėjimo/antra plotmė — iš karo 
sūkurių žvilgsniai atgal į 
praeities dienas, jaunystę, tėvų 
namus, atsiminimai apie Kau
ną, Palangą ir t.t. 

1961 m. Birutė Pūkelevičiūtė 
laimėjo PLB jaunimo dramos 
konkurse premiją už 3 veiksmų 
pasakišką komediją „Aukso 
žąsį", kurią vėliau ji pati pa
statė Chicagoje. Kai veikalas 
buvo išspausdintas, pagal jį 
buvo išleistas spalvotas filmas 
kurį pati autorė pastatė ir re
žisavo. Ji išvertė kelis operos 
libretus ir režisavo Lietuvių 
operoje. Išleistoje Žirginėlių 
plokštelėje yra dvi jos pasakos. 

Išspausdinti romanai: Rugsėjo 
šeštdienis. Naujųjų metų istori
ja ir Devintas lapas, visi laimė
jo „Draugo" romano konkursus, 
kuriuose vaizduojami vėlesnių
jų lietuviu išeivių gyvenimo 
Amerikoje aspektai, prisimini
mais nuklystant ir į artimesnę 
ar tolimesnę praeitį. Apsakymų 
rinkinyje Marco Polo Lietuvoje 
randama pora laimėjusių 
savaitraščio „Dirvos"' skelbtus 
novelės konkursus. Atskiromis 
6 knygelėmis išspausdintos ei
liuotos literatūrinės pasakos 
vaikams.Keturios iš tų pasakų 
įrašytos B. Pūkelevičiūtės 
sudarytoje ir režisuotoje 
„Antrųjų Žirginėlių" plokš
telėje. Du romanai išversti į 

latvių kalbą. 1984 m. išleido du 
vaidinimus: „Žydra ir geltona". 

Ir kai atsisveikinant su Chi-
caga, išvykstant į Floridą 
kūrybiniam darbui, buvo su
rengtas literatūrios vakaras su 
Birute Pūkelevičiūtė. jis liko 
išskirtinai įsimintas. Visados 
skubėdami, su laikrodžio rodyk
lėmis susirišę, dažnai ir menui 
skubančią duoklę atiduodami, 
tą vakarą ilgėjomės, neišpasa
kytai troškome ilgesnės valan
dos, ilgesnio, lyg nesibaigiančio 
Birutės žodžio. Juokėmės ir liū-
dėjome, džiaugėmės ir jausmin
gai išgyvenome, kai buvo 
atversti lyg Dešimto lapo 
romano puslapiai. Poezija ir 
romanas, novelė ir dramos 
kūrinys, vaidyba ir režisūra 
vijos minutes, muzikos tonai 
skambėjo lyriniame žodyje. Mes 
plojome ir dėkojome ir pager
bėme, kad dar daugiau aukse 
trupinių būtų paberta iš 
gausaus kūrėjos aruodo, kad 
valandėlė neskubėtų. 

Literatūros vakaras su rašyt. 
Birute Pūkelevičiūtė nesibaigė 
su vakaro tamsa, kai dar ilgokai 
po programos su ja pabendravo
me, spaudėme rankas, lenkėme 
galvas iki pasimatymo pasaky
dami. Kaip vienas iš Lietuvos 
atvykęs režisierius ir aktorius 
pasakė: „Mes tokio kūrėjo 
neturime savo tarpe, kad 
nelaisvėje jie pinigais apvai
nikuoti dūsta, Birutė, persodin
ta gėlė iš tėvynės laukų, laisvėje 
pražydo gražiausiais kūrybi
niais žiedais". 

Literatūros vakaras su rašyt. 
Birutė Pūkelevičiūtė bus lap
kričio 26 d. 2 vai. p.p. Juno 
Beach, Floridoj, Metodistų 
bažnyčios salėje. Rengia Balfo 
skyrius, kurio valdybą sudaro 
Halina Zitkienė, pirm. Jonas 
Mildažis vicepirm., valdybos na
riai Albina Pylipavičienė, Gra
žina Petrulienė ir Algis Augū
nas. Auksiniame Floridos pa
kraštyje — Juno Beach sus
kambės muzikos tonais meni
niai lyrinis kūrėjos žodis. 

Vytautas Kasniūnas 

A.tA. 
Dr. JONAS ŠEMOGAS 

Š.m. rugsėjo 27 d. Havajuose staiga mirė mūsų 
mielas tautietis dr. J. Semogas. Gilią užuojauta reiš
kiame jo žmonai MARYTEI, dukrai RŪTAI, sūnui dr. 
VYTAUTUI. 

Tegul Viešpats Dievas suteikia Jums ištvermės 
šioje sunkioje skausmo valandoje. 

Kai bėrė ant karsto smėlį, 
Varpai taip graudžiai gaudė. 
Jono siela garbino Viešpatį, 
Palikdama šį pasaulį. 

O maldos žydėjo kaip gėlės 
Sio rudenio staigaus — 
Nei šaltis jų, nei vėjas 
Niekada nepalauš. 

Viešpatie, paimk į savo rankas Jono vėlę ir su
teik jam amžiną gyvenimą! 

Sudburio Lietuvių kolonija 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
BRONIUS KUBILIUS 

S.m. gruodžio 21 d. sueina vieneri metai nuo mylimo 
vyro, tėvo ir uošvio mirties. 

Metinės šv. Mišios už jo sielą bus atnašautos Šv. 
Alfonso bažnyčioje, Baltimorėje. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
velionį savo maldose. 

Giliai nuliūdę: žmona Olga, duktė Valerija ir 
žentas Juozas. 

A.tA. 
BAGDONUI LAUCEVIČIUI 

mirus , jo žmonai mielai JADVYGAI, dukra i 
GABRIELEI, sūnui EDMUNDUI, seseriai SOFIJAI 
GEDVILIENEI su šeimomis reiškiama gili užuojau
ta. 

Aleksandra Pakalkienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Donald M.. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve.. Cicero Illinois 

PATARNAUJA ČIKAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 



g DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. lapkričio mėn. 17 d. 

x „Draugo" renginių komi
teto posėdis bus lapkričio 21d., 
pirmadienį, 7 vai. vak. Marijonų 
svetainėje prie „Draugo". Visi 
nariai kviečiami dalyvauti, nes 
yra svarbių reikalų. 

x Brighton P a r k o Moterų 
klubo prieš metų pabaigą narių 
susirinkimas bus ketvirtadienį, 
gruodžio 1 dieną, 1 vai. po pie
tų Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Ave. Narės prašomos 
susirinkime dalyvauti. Po susi
rinkimo bus vaišės. 

x Lietuvių s k a u t i j o s 70 
metų sukakties minėjimas šį 
penktadieni, lapkričio 18 d., 
7:30 vai. vak. vyks Jaunimo 
centro kavinėje. Chieagos ir 
apylinkių skautai, skautės, jų 
šeimų nariai ir visuomenė 
kviečiami dalyvauti. Skautai,-
tės dalyvauja uniformuoti. 

Minin t Nepr ik lausomos 
Lietuvos kariuomenės atsikū
rimo 70 metų sukaktį, minėjime 
lapkričio 20 dieną, sekma
dienį, pagrindinę kalbą pasakys 
profesorius Balys Račkauskas. 
Lietuvių visuomenė su vėlia
vomis, nariais kviečiama daly
vauti kariuomenės atsikūrimo 
70 metų sukakties minėjime. 

x Chicagos Policijos de
par tamentas prašo pranešti, 
kad paliktų ir neatsi imtų 
daiktų išpardavimas varžybų 
būdu bus lapkričio 19 d., šešta
dienį, 10 vai. ryto 3333 W. 31 St. 
Apžiūrėti galima penktadienį, 
lapkričio 18 d., nuo 2 iki 4 vai. 
p.p., šeštadienį, lapkričio 19 d., 
tarp 8:30 ir 10 vai. ryto. 

x R a š y t o j a Nelė M a ž a -
l a i t ė -Gab ienė , Brooklyn, 
N.Y., B. Tamošiūnas, St. 
Petersburg Beach, Fla., grąžino 
laimėjimų šakneles ir kiek
vienas paaukojo po 15 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x Bronė Čižikaitė, Chicago, 
111., dažnai mus paremia au
komis. Pratęsdama „Draugo" 
prenumeratą ir vėl pridėjo 30 
dol. auką. B. Čiž ikai tę 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už rėmimą savos spaudos 
tariame nuoširdų ačiū. 

x J o n a s ir Aušra Paroniai , 
Darien, 111., žinodami lietuviš
kos spaudos sunkumus, pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams su 50 dol. auka. J. ir A. Pa-
ronius skelbiame garbės pre
numeratoriais, o už rėmimą 
l ie tuviško žodžio labai 
dėkojame. 

x Kauno Dramos t e a t r o 
aktor ius , Vladas Žirgulis, š.m. 
lapkričio 20 d. 12 vai. p.p. 
Pasaulio Lietuvių Centre, Le-
mont, IL atliks meninę progra
mą ir atsakys į klausimus. 
Kviečiame visus dalyvauti. 
Vladas Žirgulis lapkričio 21 d. 
išvažiuoja į Lietuvą, todėl ši yra 
paskutinė proga jį išgirsti. 

(sk) 
x T a l m a n De l ika te s sen . 

2624 W. 69 St., penktadienį, 
lapkričio 18 d. ir šeštadienį, 
lapkričio 19 d., švęs savo 11-tąjį 
gimtadienį. Ta proga prekybon 
atsilankę klientai bus pavai
šinti kava ir kepiniais. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki-

' tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 
x Re ika l i nga k a s i n i n k ė 

krautuvėje ir padavėjos restora
ne. Skambinti „Nida Delicates-
sen ', 476-7675. 

(sk.) 

x M a r g u č i o r e n g i a m a s 
koncertas, kuriame porgramą 
atliks smuikininkė Linda Velec-
kytė ir pianistas dr. Saulius 
Cibas, bus lapkričio 20 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Po koncer
to bus bendros vaišės kavinėje. 
Visi kviečiami dalyvauti kon
certe ir pasižmonėti kavinėje. 

x Nepra le i sk ime progos 
pamatyti Anatolijaus Kairio 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jui parašytą ir premijuotą dra
mą „Krikšto vanduo", kurią 
stato žymusis Los Angeles Dra
mos sambūris, veikiąs jau 30 
metų ir vaidinęs Chicagoje, 
Toronte ir Australijoj. Bilietai 
gaunami J. N. Vaznelių preky
boje. 

x Ona Norvilienė gamina 
skanų maistą, kad visi Jaunimo 
centro pobūvio svečiai būtų pa
tenkinti. Gera programa, ska
nus maistas, tad kviečiami 
laiku stalus užsisakyti. Pobūvis 
rengiamas gruodžio 4 d. Jauni
mo centre. 

x Lietuvių Žagarės klubo 
narių prieš metų pabaigą susi
r inkimas bus šeštadienį, 
lapkričio 26 dieną, 1 vai. po pie
tų Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Ave. Nariai prašomi 
susirinkime dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo, kaip yra nutarta, bus 
vaišės. 

x N e p r i k l a u s o m o s Lie
tuvos kar iuomenės atkūrimo 
metų minėjime lapkričio 20 d. 
Jaunimo centre bus platinama 
„Lietuvos ginkluotos pajėgos 
1918-1940" knyga, kurią išleido 
Vydūno Jaunimo fondas. 

x Stasys Kasperas, London, 
England, mūsų bendradarbis, 
visuomenininkas, per prel. J. 
Prunskį grąžino laimėjimų šak
neles su 15 dol. auka „Drau
gui". Nuoširdus ačiū. 

x Inž. P . V. Urbutis, Ligtht-
house Pt., Fla., mūsų bendra
darbis, grąžino laimėjimų šak
neles su laiškučiu: „Draugo re
daktoriams, leidėjams ir „Drau
go" geradariams linkiu sėkmės 
ir ištvermės tvirtinti lietuvių 
dvasią ir stiprinti kelią į laisvę 
ir nepriklausomybę. „Draugas" 
yra mūsų geriausias prietelius. 
Siunčiu 15 dol." Nuoširdus ačiū 
už mielą laiškutį, linkėjimus ir 
auką. 

x Dr. J o n a s Skirgaudas, La 
Jolla, Cal., mūsų rėmėjas, gar
bės prenumeratorius, atsiuntė 
visą šimtinę ir kartu pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams. Nuoširdus ačiū. 

x „Lituanicos" futbolo klu
bo tradicinė vakarienė su šo
kiais įvyks Tautiniuose namuo
se, lapkr. 26 d. Pradžia 6:30 v. 
v. Bus trumpa programa, puiki 
vakarienė, šokiams gros „Ginta
ro" orkestras. Vietas rezervuo-
tis vakarais ,Xituanicos" klube, 
2614 W. 69 St. arba tel. 
476-9100. 

(sk) 

x Illinois Lietuvių gydytojų 
draugijos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 20 d. 4 v. 
p.p. Jaunimo centro kavinėje; 5 
v. p.p. Lietuvių Medicinos mu
ziejaus lankymas (J. centre II 
galerijoje lapkričio 25—gruodžio 
paskaita „Medicinos išsivys
tymo raida Lietuvoje nuo XV iki 
XX a. Seka vakarienė. Informa
cijai skambinti V. Paulienei 
584-5527. 

(sk) 

x Alfonso Darg io meno 
darbų paroda įvyks Čiurlionio 
galerijoje lapkričio 25—gruodžio 
11 d. Parodos at idarymas 
lapkričio 25 d. 7:30 v.v. 

(sk) 

x M i d l a n d F e d e r a l Sa
vings, Marąuette Parko skyriui 
reikalinga tarnautoja,-jas. 
Skambinti darbo valandomis 
925-7400. 

(sk) 

Smuikininkė Linda Veleckytė koncertuos Margučio rengiamame koncerte. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
j AUKŠTO LYGIC 

KONCERTAS 
Tikriausia, kad dauguma 

sutiks ir neprieštaraus teigimui, 
kad Margučio rengiamiems 
koncertams netrūksta 
originalumo ir kokybinio lygio. 
Štai, kad ir lapkričio 20 d. 
rengiamas koncertas. Programą 
at l iks smuikininkė Linda 
Veleckytė iš Orland Parko, IL, 
ir pianistas dr. Saulius Cibas iš 
Bostono, MA. 

Linda Veleckytė savo muziki
nį pasiruošimą pradėjo pianino 
pamokomis. Po to prisidėjo 

x Sol. Stasės Pautienie-
nė-Šimoliūnienė, Los Angeles, 
Cal., L.D.L., pirmininkė, at
siuntė 100 dol. dienraščio pa
ramai su prierašu: „Ačiū jums 
už visada taiklų pasitarna-
vimą... kartu siunčiu auką 
„Draugo" tęstinumui palai
kyti"... Nuoširdus ačiū. 

x D a n a i r J u o z a s 
Kapačinskai. Lyons, 111., mūsų 
garbės prenumeratoriai, nuošir
dūs lietuviško žodžio palaikyto
jai, pratęsė prenumeratą ir dar 
pridėjo 50 dol. auką. Labai dė
kojame. 

x Kun. J . Rikteraitis. New 
Britain, Conn., atsiuntė 25 dol. 
dienraščio stiprinimui ir kartu 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams. Kun. J. Rikterai-
tį skelbiame garbės prenumera
torium, o už auką nuoširdus 
ačiū. 

x Jonas Indriūnas, Roselle, 
111., pratęsė prenumeratą su 
visa šimtine. J. Indriūną įrašo
me į garbės prenumeratorių są
rašą, o už paramą labai dėkoja
me. 

x Felix Jaraš ius , St. Peters
burg Beach, Fla., atsiuntė 10 
dol. „Draugo" paramai ir 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ačiū. 

x Edvardas Šlakaitis iš 
Chicago, 111., lankėsi „Drauge", 
pratęsė prenumeratą ir įteikė 
20 dol. dienraščio paramai. E. 
Šlakait į skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame. 

x Zigmas Jakimčlus, Ann 
Arbor, Mich.. pratęsdamas 
„Draugo" prenumeratą at
siuntė visą šimtinę. Z. Jakimčių 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už paramą savai 
spaudai labai dėkojame. 

smuikas, kuriam ji iš karto pa
rodė ypatingą talentą. Ir taip šis 
instrumentas pasiliko jos pa
grindiniu išraiškos šaltiniu. 
Ankstyvesniais metais, šalia 
mokyklinių ansamblių, grojo 
Youth Symphony Orchestra of 
Greater Chicago. Bakalauro 
laipsnį smuiko klasėje įsigijo 
Illinois universitete. Buvo kon
certmeisterė Chicago Civic or
kestre. Laimėjo konkursą va
saros metu groti EPCOT centro 
orkestre, Floridoje. Pasirodė 
kaip solistė su Illinois univer
siteto ir Southwest Symphony 
orkestrais. Pereitais metais var
žybų keliu laimėjo Grazo festi
valio stipendiją Austrijoj. Šiais 
metais magistro laipsnį įsigijo 
Bostono universitete. Šalia 
studijų ėjo dėstytojos pareigas ir 
buvo suorganizavusi kvartetą, 
su kuriuo kelis kartus koncer
tavo Bostono apylinkėse. Šiuo 
metu Linda Veleckytė groja pro
fesiniame Northwest Indiana 
Symphony orkestre. 

Dr. Saulius Cibas pianino 
studijas pradėjo pas komp. Ju
lių Gaidelį ir jas toliau tęsė New 
England Conservatory of Music 
pas prof. Harriet Shirvan ir 
Russell Sherman. 1973 m. j is 
laimėjo pirmąją vietą Naujosios 
Anglijos Baltų draugijos sureng
tame konkurse. Taip pat pasiro
dė kaip solistas .su Arthur 
Fiedler ir jo vadovaujamu Bos
ton Pops orkestru. Aktyviai 
reiškiasi kaip akompaniatorius 

įvairiuose renginiuose. Yra 
baigęs patalogiją Harvard Me-
dical School ir priklauso tos 
mokyklos mokomajam persona
lui . Šiuo metu dr. Cibas 
vadovauja Brigham and Wo-
men's ligoninės citologijos sky
r iu i . Než iū r in t a t sak ingų 
profesinių įsipareigojimų, jis 
sugeba rasti laiko kasdieninei 
praktikai prie fortepijono. 

Margučio rengiamame kon
certe bus atlikti Beethoveno, 
Shumanno, Vitali ir kitų kom
pozitorių kūriniai. Ypatingo 
dėmesio verta K. V. Banaičio 
sonata smuikui ir fortepijonui. 
Šis retai girdimas kūrinys susi
laukė didelio dėmesio ir pa
sisekimo Naujosios Anglijos 
Baltų draugijos 30 metų sukak
ties koncerte, kuris buvo su
rengtas lapkričio 6 d. Bostone. 

Atvirai kalbant, ne daug turi
me smuikininkų ir pianistų, ku
rie šiandien galėtų tinkamai 
atlikti K. V. Banaičio sonatą ir 
kitus rengiamame koncerte nu
matytus kūrinius. Linda Velec
kytė yra bene vienintelė smui
kininkė pastaraisiais dešimtme
čiais pasiekusi profesinio lygio. 
Dr. Saulius Cibas neabejotinai 
yra vienintelis lietuvis gydyto
jas Amerikoje, kuriam fortepi
jonas tapo neatskiriama gyveni
mo dalimi. 

V. P . 

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 
CHORO VEIKLOS 

Lietuvos Vyčių choras, vado
vaujamas muz. Fausto Strolios, 
kartu su L. Vyčių tautinių šokių 
šokėjais, vadovaujamais Frank 
Zapolio, lapkričio 18 d., 8 vai. 
vak. inscenizuos lietuviškas ves
tuves Beatty teatre, 7500 S. 
Pulaski. Visi lietuviai kviečia
mi atsilankyti. 

Prieškalėdinis L. Vyčių choro 
pobūvis vyks „Gintaro" svetai
nėje gruodžio 16 d., penktadie
nį, 7 vai. v. Į jį yra kviečiami 
visi choristai ir jų šeimų nariai. 
Bus jaukus pabendravimas. 

Metinis L. Vyčių choro poky
lis, kurio pelnas sudaro chorui 
finansinį pagrindą, ruošiamas 
Šaulių salėje 1989 m. sausio 14 
d. 7 vai. v. Šokiams gros „Gin
t a r o " orkestras . Programą 
a t l i k s pa t s choras, vado
vaujamas muziko Fausto Stro
lios. Bus šauni vakarienė ir 
laimėjimai. Bilietus gali įsigyti 
pas choro narius arba pas vald. 
pirm. Estellą Rogers, telefonu 
925-3948. Visi lietuviai kviečia
mi vietas rezervuoti iš anksto ir 
paremti L. Vyčių choro veiklą. 

VEIKLUS ALT-OS 
CHICAGOS SKYRIUS 

Lapkričio 13 d. 3 vai. p.p. Lie
tuvių Tautiniuose namuose 
įvyko ALT-gos Chicagos sk. 
metinis narių susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė skyriaus 
pirmininkas Stasys Briedis ir 
pakvietė pirmininkauti Antaną 
Juodvalkį ir sekretoriauti Ele-

IŠ ARTI IR TOLI 
J.A. VALSTYBĖSE 

— Los Angeles Šv. Kazi
miero parapija užbaigė rink
liavą, kurią vedė visą vasarą 
Religinės šalpos įstaigai. Surin
ko iki šiol 11,765 dol. ir jau pa
siuntė Katalikų Religinei šalpai 
Brooklyne, N.Y. Bet klebonas 
kun. Alg. Olšauskas primena, 
kad tie, kurie dar nėra atidavę 
savo duoklės, gali ją atiduoti 
klebonijoje, o pinigai paskiau 
bus pasiųsti. 

— Lietuvių Bendruomenės 
Los Angeles apylinkė turės me
tinį susirinkimą lapkričio 27 d., 
sekmadienį, 12 vai. dienos. Susi-
rkinkimas bus Šv. Kazimiero 
parapijos viršutinėje salėje. 

— A. a. Michael G. Rauli-
naitis, 71 metų amžiaus, pen
sijon išėjęs mokytojas, mirė 
lapkričio 12 d., Arlington, Mass. 
Jis buvo antrojo pasaulinio karo 
veteranas ir anksčiau mokė 
Cambridge Ridge ir Latin 
aukšt. mokyklose. Priklausė 
Lietuvių-Amerikiečių piliečių 
klubui, Kolumbo vyčiams. Liko 
nuliūdime duktė Virginija, trys 
seserys — Eva Stankūnas, An-

na Sipowicz ir Nellie Gražulis, 
broliai Vincent ir John. Po šv. 
Mišių lietuvių Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje palaidotas 
Cambridge, Mass. 

— „New York Times" pra
n e š a , kad mirė pianistas 
Raphael Bronstein, 93 metų am
žiaus. J is buvo gimęs Vilniuje, 
studijavęs Petersburge, Rusi
joje, pas Leopoldą Auer. Ameri
koje buvo nuo 1923 m. 
Pasižymėjo kaip pianistas. 

— Stefa ir Jonas Juškaičiai 
spalio 30 d., sekmadienį, šven
tė savo auksinę vedybų sukaktį. 
Apsupti vaikų, anūkų ir gimi
nių, jie dalyvavo specialiose šv. 
Mišiose, nešė auką ir padėkojo 
Dievui už laimingą gyvenimą 
moterystėje. Ta proga jubiliatus 
pasveikino ir parapijos klebo
nas. 

— Dail, Livija Lipaitė ren
gia savo keramikos darbų paro
dą lapkričio 27 d., sekmadienį, 
nuo 10 vai. iki 4 vai. p.p. ir gruo
džio 4 d., sekmadienį, nuo 10 
vai. iki 3 vai. p.p. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje Los Angeles. 
Dailininkė taip pat gyvena šia
me mieste. 

onorą Valiukėnienę. 
Skyriaus pirmininkas S. Brie

dis, pradėdamas platų nuveiktų 
darbų pranešimą, paprašė tylos 
minute pagerbti mirusią narę 
Teodorą Serapinienę. Toliau 
savo pranešime pažymėjo, kad 
šiuo metu skyriuje yra 163 
nariai, bet 13 iš jų yra išsikėlę 
iš Chicagos. Daugumas į Flo
ridą. 11 narių nėra palikę savo 
dabartinės gyvenamos vietos 
adresų. Tuo būdu faktiškai 
Chicagos skyriui priklauso 139 
nariai. Skyriaus valdyba šių 
metų kadencijoje turėjo visą eilę 
nuolatinių pasitarimų, septynis 
oficialius posėdžius ir buvo su
kvietusi du visuotinius narių 
susirinkimus. Skyriaus valdyba 
delegavo į Chicagos Altos ta
rybą 1988-89 metų kadencijai 
atstovauti skyrių šiuos narius: 
Igną Andrašiūną, Petrą Buchą, 
Oskarą Kremerį, Veroniką Len-
kevičienę, Stasį Monkų, Matil
dą Marcinkienę ir Kazį Rožans-
ką. Lietuvių Tautinių namų 
direktorių taryboje skyriui at
stovavo Juozas Žemaitis ir Sta
sys Briedis. 

Valdyba per savo veiklos lai
kotarpį surengė du gražius, 
labai gerai pasisekusius rengi- • 
nius: 1988 Naujų metų sutiki
mą ir vasaros sezonui užbaigti 
gegužinę-pobūvį Ateitininkų 
namų sodelyje Lemonte. Šie du 
parengimai davė gražaus, netoli 
1500 dol. pelno. 

Be įvairių įsipareigojimų ir vi
sokeriopos visuomeninės veik
los, skyriaus valdyba įdėjo ne
mažai pastangų platinant ALT 
s-gos išleistas knygas: „Šeiminė 
ir prezidentinė Lietuva" ir 

„Komunistų nužudyti tauti
ninkai". Už šias išplatintas 
knygas skyriaus valdyba pilnai 
yra atsiskaičiusi su knygų lei
dėjais. 

Baigdamas savo pranešimą 
skyriaus pirmininkas S. Briedis 
pažymėjo, kad skyrius savo 
sutelktomis lėšomis pagal 
išgales rėmė lietuvių kultūrinę, 
visuomeninę bei politinę veiklą. 
Per savo veiklos laikotarpį sky
riaus valdyba yra paaukojusi 
Margučiui 100 dol., Lietuvos Ai
dams 25 dol., Chicagos Lietuvių 
konsului diplomatiniam priėmi
mui paremti 25 dol., Coalition 
for Constitutional Justice and 
Securi ty vadovaujamai A 
Mažeikos 100 dol., Amerikos 
Lietuvių Tarybai 200 dol., Lie
tuvių Balsui 25 dol., Lietuvių 
Tautinės sąjungos seimui 200 
dol., Laisvajai Lietuvai 25 dol., 
skyriaus delegatams, vykstan
tiems į Lietuvių Tautinės sąjun
gos seimą (Daytona Beach) 1000 
dol. Iš viso 1700 dolerių. 

Pagal darbotvarkę kruopščią 
piniginę apyskaitą padarė 
iždininkė Albina Paškienė. 
Revizijos komisijos vardu Juo
zas Andrašiūnas paskaitė revi
zijos aktą. Akte pažymėta, kad 
kasos knygos vedamos labai 
tvarkingai. Už gražiai ir tvar
kingai atliktą darbą pareiškė 
pelnytą padėką. 

Visus valdybos narių praneši
mus ir revizijos aktą susirin
kimo dalyviai patvirtino ir 
nuoširdžiai padėkojo skyriaus 
valdybos nariams už gražios ir 
tvarkingos veiklos atliktus 
našaus darbo sėkmingus rezul
tatus. 

Pagal darbotvarkę nominaci
jos komisijos vardu Petras Vėb
ra pranešė, kad į 1988-1989 m. 
skyriaus valdybą sutiko kandi
datuoti šie skyriaus nariai: 
Matilda Marcinkienė, Veronika 
Lenkevičienė, Albina Paškienė, 
Fel ina Braunienė , Kazys 
Rožanskas ir Ignas Andrašiū
nas. Šį nominacijos komisijos 
pasiūlytą sąrašą susirinkimo 
dalyviai vienbalsiai patvirtino. 
Taip pat panašiu būdu išrinkta 
ir senoji revizijos komisija. 

Sklandžiai ir nuoširdžiai iš
sprendus visus darbvotvarkėje 
pateiktus klausimus, pirminin
kaujantis Antanas Juodvalkis 
pakvietė visus dalyvius prie 
paruoštų vaišių stalo. 

Ig. Ad. 

Lietuvos Vyčiu choras Chicagoje, vadovaujamas muz. Fausto Strol'os. 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, FL 60629 
Tel . — 776-8700 

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

• 


