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Iš teismo salės
Lietuviai dvasiškiai 

pas prezidentą
1985 m. kovo mėn. Vilniuje 

įvyko Vlado Lapienio teis
mas. Teisiamojo žmonai Ele
nai Lapienienei apie vyro 
teismą oficialiai nebuvo 
pranešta. Savo pastangomis 
susižinojuąi apie įvyksiantį 
teisminį procesą, atėjusi į salę, 
rado ją pilną žmonių, laisvų 
vietų nebuvo. E. Lapienienei 
buvo atnešta papildoma kėdė 
ir taip pastatyta, kad nieko 
nematytų ir blogai girdėtų.

Teismo prokuroras — 
Murauskas, advokato teisia
masis atsisakė. Teismo proce
sas vyko vieną dieną. Pradžio- 
je buvo perskaityta 
kaltinamoji medžiaga, kurią 
sudarė 7 tomai. Skaitė taip 
greitai ir tyliai, kad salėje 
nebuvo nieko girdėti. V. Lapie
nių buvo kaltinamas antitary
bine propaganda ir šmeižtu.

Teisme liudininkais buvo 
Ona Dranginytė, gyvenanti 
Kaune, pas kurią buvo suim
tas Vladas Lapienis, ir moky
tojas Juozas Puodžiukas. 
Liudininkė O. Dranginytė 
paaiškino, kad nežinojo, jog V. 
Lapienis yra ieškomas mili
cijos, o kokiu tikslu pas ją 
užėjo, nespėjo sužinoti. J. 
Puodžiukas liudijo prieš teisia
mąjį, tvirtindamas, kad V. 
Lapienis jo sodo namelyje 
laikė savo knygas ir siūlė jas 
skaityti. Teismui užteko vieno 
liudininko, kad galėtų teisia
mąjį apkaltinti antitarybine 
propaganda.

V. Lapieniui sakant pasku
tinį žodį, saugumiečiai įvai
riais būdais trukdė žmonai, 
kad ji kiek galima mažiau 
girdėtų vyro kalbos. Teisia

Taikinga Reagano 
kalba sovietams

Washingtonas. — Prezi
dentas Reaganas savo šešta
dienio tradicinę radijo kalbą 
pailgino iki 10 min. ir perdavė 
ją per „Voice of America” 
Sovietų Sąjungos klausyto
jams. Tai padaryta, nes 
Kremlius atsisakė leisti prezi
dentui pasirodyti Maskvos 
televizijoje. Kalba buvo 
transliuojama rusų, ukrainie
čių ir lietuvių kalbomis. Vėliau 
ji bus perduota ir kitomis 
sovietų imperijos kalbomis.

Prezidentas kalbėjo švelniu 
tonu, pasakė žinąs, kad sovie
tų spauda daug rašo apie 
Amerikos karingus planus ir 
piktas intencijas. Jis pabrėžė, 
jog reikia siekti „taikos sezo
no”. Jis kritikavo Kremliaus 
cenzūrą, kuri „Izvestijose” 
išspausdino tik dalį jo 
pareiškimų su sovietų žurna
listais turėtame interviu. Jūsų 
vadai laisvai gali pasirodyti 
Amerikos radijo ir televizijos 
programose ir turėti 
pasikalbėjimus su mūsų 
žurnalais. Man atrodo, kad 
tai, kas buvo išbraukyta 
„Izvestijose”, yra gan svarbu, 
pasakė prezidentas. Jis gynė 
savo erdvės gynybos inicia
tyvos planą, sakydamas, kad 
Kremlius gan pavėluotai atsi
liepė į Amerikos ginklų kon
trolės siūlymus. Mūsų tikslas 
yra padaryti pasaulį sauges
nį, išvystant saugumo sky
dus, kurie neleistų branduoli
niams ginklams pasiekti mūsų 
taikinius. Mes tikimės, kad tie 
skydai padarys branduolinius 
ginklus neveiksmingais, kal
bėjo prezidentas.

Reaganas nurodė į du praei
ties didžiuosius karus, 
kuriuose Amerika ir Rusija

masis, nuolat teisėjo 
pertraukiamas, kalbėjo apie 10 
minučių. Jis sakė: „Didžiau
sias įrodymas, kad Tarybų 
Sąjungoje laužomos žmogaus 
teisės, yra tai, kad esu teisia
mas. Pagal Tarptautinius 
susitarimus neturėčiau būti 
teisiamas, nes niekuo nenu- 
sikaltau. Su džiaugsmu einu 
kalėti už Kristų ir Tautą”. 
Teismo metu V. Lapienis 
laikėsi labai ramiai.

Teismas nuteisė V. Lapienį 
(79 metų senelį) pagal BK 68 
str. I d. 4 m. lagerio ir 2 trem
ties. Nuteistasis pajuokavo, 
kad teismas tokiu savo 
sprendimu pratęsia jo žemiš
ką gyvenimą, nes neatlikus 
paskirtos bausmės, t.y., esant 
skolingu valstybei, nepatogu 
keliauti amžinybėn.

Pasimatymo metu V. Lapie
nis vidiniai buvo ramus. Žmo
nai pasiskundus, kad ji nak
timis nemiega, dažnai verkia, 
švelniai ją ramino: „O ko tau 
verkti? Jei jau tikrai negali ir 
taip būtina verkti, paverk 
dieną, o naktį ramiai miegok”. 
Sėdėjęs prie jų saugumietis 
nuolat trukdė kalbėtis. 
Pasibaigus pasimatymo 
laikui, žmona norėjo pabu
čiuoti vyrą, bet čekistas atsi
stojo tarp jų. Atsiskirdama E. 
Lapienienė palaimino vyrą. 
Prieš išeinant iš pasimatymo 
kambario, V. Lapienis žmonai 
pakartojo giesmės žodžius: 

/ „Imu ir aš su Jėzum savo

V

kryžių, kurį man davė Vieš
paties ranka, kasdien kantriai 
jį nešti pasiryšiu, ant jo kas- 

\ dien aukosiuos kaip auka”. 
\_ (Bus_daugiau7

buvo sąjungininkės. Tai rodo, 
kad abi šalys gali sugyventi 
taikoje. Jis išreiškė viltį, kaip 
vyras, tėvas ir senelis, kad 
mūsų vaikai galės gyventi

, turtingi ir laimingi taikoje. 
Prezidentas vengė prieš Žene
vos konferenciją kritikuoti 
sovietų vadą Gorbačiovą.

Valdžios pareigūnai džiau
giasi, kad sovietų radijo 
trukdymų stotys neblokavo 
prezidento kalbos. Maskvoje 
gyvenantieji Vakarų diploma
tai pripažįsta, kad prezidento 
kalba buvo gerai girdima ir 
suprantama.

Besiruošdamas savo 
pokalbiams su sovietų vadu 
Gorbačiovu, prezidentas buvo 
pasikvietęs priešpiečių į 
Baltuosius Rūmus šešis žino- 

.mus sovietologus, Kremliaus 
politikos ekspertus. Dalyvavo 
William Hyland, „Foreign 
Affairs” žurnalo redaktorius, 
kuris buvo sekretoriaus H. 
Kissingerio patarėjas. Daly
vavo: James Billington, Wil- 
son Centro Washingtone 
direktorius, rusų istorijos ir 
kultūros specialistas; Amold 
Horelick, Rand korporacijos 
sovietų studijų direktorius, 
anksčiau buvęs ČIA pareigū
nas: Nina Tumarkin, Welles- 
ley Kolegijos istorijos profe
sorė, sovietų vidaus politikos 
žinovė; prof. Adam Ulam, isto
rijos ir tarptautinių santykių 
profesorius Harvarde bei Har
vardo istorijos prof. Richar 
Pipes, buvęs prez. Reagano 
patarėjas.

Pasirengiant viršūnių 
konferencijai, prezidentas 
narįs susitikti ir su buvusiais 
prezidentais: Jimmy Carteriu, 
Geraldu Fordu bei Richardu

Washingtonas. — Sovietų 
prekinis laivas „Maršai Ko- 
niev” šeštadienį 11 vai. ryto 
pasitraukė nuo krantinės 
Mississippi upės Reserve, La. 
prieplaukoje ir Pakrančių 
Sargybos greitlaivių lydimas 
išplaukė į Meksikos įlanką. 
Laivo krovinys — 1.5 mil. 
bušelių kukurūzų ir vaistais 
apsvaigintas ukrainietis jūrei
vis Miroslav Medved. Laivą 
palydėjo kelios dešimtys 
ukrainiečių kilmės amerikie
čių. Nemaža grupė buvo 
atvykusi iš Chicagos. Grupės 
narė pasakė televizijos repor
teriams, kad ji, kaip ukrainie
tė, yra pikta. Jai, kaip 
amerikietei — gėda. Alex Rey- 
narowych iš River Forest, III. 
pareiškė, kad su tuo rusų laivu 
išplaukė ir jo dalelė. Jis tikėjo, 
kad Amerika gina teisingumą 
ir žmogaus teises. Dabar mes 
stebime lyg plaukiantį didelį 
karstą. Pamačiau, kaip nesun
kiai mūsų demokratija gali 
būti manipuliuojama ir 
paminama po kojom, pasakė 
27 metų ukrainietis.

Šis incidentas pade
monstravo, kad, reikalui esant, 
Amerikos ukrainiečiai gali 
puikiai veikti drauge su Pabal
tijo tautinėmis grupėmis. 
Bendromis pastangomis buvo 
atkreiptas plačiosios visuo
menės dėmesys. Pirmomis 
Medvedo incidento dienomis 
kai kurie didieji ląikraščiai net 
nepaminėjo šio įvykio, tačiau 
pagaliau ėmė rašyti vedamuo
sius, kaip „New York Times”, 
šeštadienį paskelbęs „The Sai- 
lor Who Said No”. Straipsny- 
je pripažįstama, kad 
administracija pradžioje šią 
bylą tvarkė baisiai, tačiau 
dabar dar baisiau ją tvarko 
valdžios kritikai.

Kaip jau rašyta, Senato 
žemės ūkio komitetas reikala
vo pasimatymo su jūreiviu 
Medvedu. Į laivą buvo pasiųs
ti komiteto tarnautojai. Jie, 
žinodami, kad rusai gali 
atsisakyti priimti Senato 
„Subpoeną”, iš anksto pasi-

Nixonu bei su jų patarėjais 
Zbignievvu Brzezipskiu ir gen. 
Brent Scovvcroft.

Prezidentas Reaganas 
pareiškė, kad jis, važiuo
damas į Ženevą, neturi didelių 
iliuzijų dėl sovietų intencijų. 
Jis matąs didelius pažiūrų 
skirtumus, tačiau žiūrįs į 
viršūnių susitikimą su 
pasitikėjimu ir optimizmu.

JAV-Sovietų Sąjungos ginklų kontrolės derybos Ženevoje buvo pertrauktos iki sausio vidurio. 
Ar jos bus tęsiamos, priklausys ir nuo lapkričio 19-20 d. viršūnių konferencijos: Reagano- 
Gorbačiovo susitikimų. Nuotraukoje paskutinis šių metų derybų susitikimas. Kairėje sovietų 
delegacijos vadas Viktor Karpov. Dešinėje iš kairės: John Tower, vertėjas, JAV delegacijos 
vadovas Max Kampelman ir delegacijos narys Maynard Glitman.

„Stebime plaukiantį 
didelį karstą”

ruošė ją kaip nors įteikti. Buvo 
! padaryti įsakymo atvykti į 
senatą nuorašai ir įdėti į du 
„kartonus” cigarečių. Kada 
sovietų laivo kapitonas vokuo
se atneštų raštų nepriėmė, jam 
buvo įteikti cigarečių „karto
nai”, kuriuos jis dėkingai 
paėmė. Tuo pačiu valdininkai 
atliko savo pareigas, nes „įtei
kė” „Subpoenas”.

Visi bandymai sulaikyti 
rusų laivą nepasisekė, nes to 
nenorėjo vyriausybė. Dėl laivo 
sulaikymo buvo ginčų Kongre
se. Senatorius Alan Simpson, 
nors ir respublikonas iš Wyo- 
mingo, laikėsi nuomonės, kad 
ir sovietai gali panašiai 
sulaikyti Amerikos laivus ir 
tardyti amerikiečius jūrinin
kus. Šen. Jesse Helms, kuris 
bandė laivą sulaikyti ir ukrai
nietį dar kartą apklausinėti, 
pareiškė, jog jam tokia 
galimybė rūpesčių nekelia. Jis 
pasakė: „Man rodos, jie turi 
teisę sulaikyti Amerikos pilie
tį, jei jis sovietų teritoriniuose 
vandenyse dusyk iššoktų iš 
laivo ir bandytų pabėgti”.

V alstybės departamentas, 
pamatęs, kad šis incidentas 

: sukėlė vyriausybės rėmėjų 
1 kritiką, paskelbė 7 puslapių 
karo aviacijos gydytojo — 
psichiatro raportą. Daktaras 
majoras William Hunt turėjo 
progą dusyk kalbėtis su 
Medvedu ir su sovietų laivo
gydytoju. Sovietų__ daktaras
pasakė, kad Medvedas pats 
susižalojo kairės rankos riešą 
ir turėjo trumpą psichotinį 
sutrikimą, dėl kurio jis gavo 
skausmą ir schizophreriią 
raminančių vaistų: Amo- 
nizine ir Seduczine, kurie, kaip 
rusas daktaras sakė, yra 
daugiausia naudojami nuo 
šizofrenijos vaistai jo tėvy
nėje.

Karinio psichiatro išvada to
kia: Medvedas tikrai pakeitė 
savo nuomonę. Jis iššoko iš 
laivo impulso pagautas, 
daugiausia dėl nesubrendimo, 
o ne dėl labai stiprių politinių 
ar moralinių įsitikinimų. 
Sugrąžintas į laivą, jis turbūt 
bandydamas nusižudyti ar’ 
bandydamas parodyti gestą, 
persipjovė kairįjį riešą. Qavęs 
raminančių vaistų, sovietų 
pareigūnų grasinamas ir 
viliojamas, jis pakeitė nuomo
nę. Grasinimai galėjo liesti 
jūreivio tėvus, jei jis bėgtų, 
tėvų gerovę, jų gyvybes, tėvy
nės, šalies garbę, didžiausią 
dėmesį kreipiant į „mamą ir 
papą”, rašo majoras dr. Hunt.

Jūreivis greičiausia pasijuto 
labai kaltas, išstatęs į pavojų 
savo tėvus. Todėl jis, valsty
bės departamento išimtas iš 
sovietų laivo, kartojo apklau
sinėjime, kad jis nori grįžti 

| namo.
Sovietai, rašo psichiatras 

savo raporte, kėlė jūreivio 
asmeninės garbės ir šlovės 
motyvą. Aiškino jam, koks jis 
būsiąs herojus, plačiai*^ žino
mas, jeigu grįš. Jūreiviui buvo 
nurodyta, ką sakyti pasikalbė
jime su amerikiečiais ir ko 
vengti. Jam buvo patarta 
sakyti, kad jis „nešoko” iš 
laivo, bet „iškrito”. Tą visą 
laiką tvirtino ir sovietų atsto
vai. Jis krisdamas prisitrenkė 
ir prarado atmintį, nežinojo, 
ką kalba. Jis „atsibudęs” tik 
laive, su apraišiota kaire 
ranka, taip jūreiviui liepė 
kalbėti jo vadai.

Sovietų daktaras pasakęs 
kapitonui Hunt, kad Medved, 
sugrąžintas į laivą, tapo 
depresijos auka, jis nekalbėjo, 
nevalgė, persipjovė ranką, 
kuriai susiųti reikėjo trijų 
dygsnių.

Majoras Hunt raporte 
stebisi, kodėl Medved per jud
viejų antrąjį pasikalbėjimą, 
kai jau jūreivis buvo sugrąžin
tas į laivą, klausė: „Ar tu 
mane durnium laikai?” 
Psichiatras, mat, paklausė, ko 
tu toks nusiminęs, jei dabar 
esi tarp savų ir ruošiesi grįžti į 
tėvynę? Toliau MedvędLatsi- 
sakęs atsakinėti į klausinius.

Maskvai nepatiko
Reagano kalba

Maskva. — Sovietų Sąjun
gos spauda pasmerkė prezi
dento Reagano šeštadienį 
transliuotą kalbą, kuri rodan
ti, kad Washingtonas taikos 
nenori. Tass agentūra rašo, 
kad Reaganas pasakė daug 
žodžių apie taiką, tačiau nepa
rodė nė ženklo, kad jis tos 
taikos siekia darbais. Tai 
buvęs tuščiažodžiavimas, 
bandąs pridengti tuos, kurie 
sutrypė Grenados _ nepriklau
somybę, tuos, kurie pažeidinė
ja arabų šalių teises. Amerika 
su ginklų jėga bando primesti 
„Amerikos stiliaus demokra
tiją” kitoms valstybėms. Ji 
veda nepaskelbtus karus 
Afganistane, Nikaragvoj ir 
kitur, rašo „Tass”.

— Kolumbijos sostinėj ko
munistiniai teroristai buvo 
užėmę Teisingumo ministeri
jos rūmus. Kariuomenė puolė 
pastatą, žuvo 109 asmenys, jų 
tarpe visi sukilėliai. Nužudyti 
ir 9 teisėjai.

Pranešimas telegrama 
iš Brooklyno, N.Y.

Lietuvių Informacijos cent
ras iš Brooklyno, N.Y., prane
ša, kad du lietuviai — vysk. 
Paulius Baltakis ir kun. 
Kazimieras Pugevičius — lap
kričio 8 d. dalyvavo privačia
me pasimatyme su JAV prezi- 
dentu R. Reaganu 
Baltuosiuose Rūmuose 
Washingtone, DC. Pasimaty
me dalyvavo tik 20 JAV 
dvasiškių, tarp jų keturi 
katalikų kardinolai — Joseph 
Bernardin iš Chicagos, John 
Krol iš Philadelphijos, Ber
nard Lavv iš Bostono ir John 
O’Connor iš Nevv Yorko, bei 
protestantų ir žydų atstovai.

Programa prasidėjo 10:30 
vai. ryto su Baltųjų Rūmų šta
bo pranešimais apie pasiruoši-

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Washingtone lankosi 
Britanijos sosto įpėdinis prin
cas Charlis ir jo žmona Vali- 
jos princesė Diana. Šiandien 
jiedu išvyksta į Floridą, o iš 
ten skris namo.

— Pasaulio šachmatų čem
pionu tapo 22 metų sovietų 
šachmatininkas Gary Kaspa- 
rov, laimėjęs 24-tąją partiją, 
lošdamas juodais. Buvęs 
čempionas Anatoly Karpov 
laimėjo 4-tąją, 5-tąją ir 22rą- 
ją partiją. Naujasis čempio
nas laimėjo 1-mąją, 11-tąją, 
16-tąją, 19-tąją ir 24-tąją. Kar
tu su laurų vainiku ir medaliu 
Kasparovas gaus piniginę 
premiją: penkias aštuntąsias
1.6 mil. šveicarų frankų (apie 
740,000 dol.). Karpovas gaus 
tris aštuntąsias.

— Popiežius Jonas Paulius 
II lapkričio 10 d. pasmerkė 
politinius trukdymus, kurie 
paliečia badaujančius žmones. 
Maisto siuntos nepasiekia tų, 
kuriems maistas reikalingas. 
Sekmadienio Mišiose paminėjo 
Jungtinių Tautų Maisto ir 
žemės ūkio agentūros įstei
gimo sukaktį.

— Virš Neyv Jersey ore susi
dūrė du nedideli lėktuvai. Jų 
skeveldros padegė gyvena
muosius rajonus, žuvo keturi 
žmonės.

— Senatas po ilgų trukdy
mų patvirtino JAV amba
sadorių Kinijai — Winston 
Lord, kuris prezidento buvo 
nominuotas liepos 23 d. 
Ambasadoriaus žmona yra 
kinų kilmės amerikietė.

Sekr. G. Shultz
apie jūreivį

Washingtonas. — Sekreto
rius George Shultz gynė CBS 
televizijos programoje „Face 
the Nation” ukrainiečio jūrei
vio atidavimą sovietams. 
Senatorius Jesse Helms 
kritikavo valstybės depar
tamentą, kuris „vėl parodęs 
savo tikrąsias spalvas”. Vėl 
departamentas nutarė, kad 
daug svarbiau pataikauti 
sovietams, negu leisti jaunam 
vyrui pasinaudoti laisve, pasa
kė šen. Helms.

Sekretorius pripažino, kad 
„per klaidą” Medved buvo 
sugrąžintas į laivą. Kai jis ten 
pateko, tai sovietai jau suge
bėjo jį įtikinti bauginimais ar 
narkotikais nepasilikti Ameri
koje. Visi pripažįsta, kad 
nebuvo jokio teisinio pagrin
do sulaikyti tą laivą, pasakė 
Shultz, nes jūreivis aiškiai 
Dakeitė savo nuomone

mą Gorbačiovo-Reagano 
konferencijai Ženevoje. Kalbė
jo Patrick Buchanan, Baltųjų 
Rūmų komunikacijos direkto
rius, Richard Schifter, Žmo
gaus teisių Valstybės 
departamente vicesekretorius, 
Sven Kraemer, Nacionalinės 

| saugumo tarybos ginklų apri
bojimui, ir Linda Chavez, Bal- 

Itųjų Rūmų ryšių centro vedė
ja.

Klausimų ir atsakymų metu 
i iškilo ir Lietuvos klausimas. 
Lietuvių Katalikų religinės 
šalpos direktorius kun. 
Kazimieras Pugevičius iš New 
Yorko ragino JAV-bes Žene
voje išreikšti Lietuvos 
okupacijos nepripažinimą bei 
solidarumą su šios pavergtos 
tautos nepriklausomybės 
siekiais.

Toliau kun. Pugevičius 
teiravosi, ar JAV-bės žada 
žmogaus teisių srity apsiri
boti, kaip spaudoj rašoma, tik 
žydų emigracijos ir atskirų 
šeimų bylomis. Jis ragino 
nesusiaurinti žmogaus teisių 
sąvoką, bet ginti ją plačiąja 
prasme. Nors savaime reikia 
padėti tiems, kurie atskirti nuo 
V akarų šalyse gyvenančių 
giminių, svarbu neužmiršti tų, 
aiškino kun. Pugevičius, kurie 
nelaisvėje bando įgyvendinti 
pagrindines žmogaus teises. 
Prelegentai užtikrino, kad bus 
stengiamasi paliesti Helsin
kio sutarties pažeidimus.

Sekė priėmimas, kuriame 
susirinkusieji prie bendro 
stalo pietavo su prezidentu 
Reaganu, privačiai šnekučiuo
damiesi su juo bei viešai 
keldami jam klausimus. Prezi
dentas bei aukštieji Baltųjų 
Rūmų pareigūnai Donald 
Regan ir Robert McFarland 
atsakinėjo į dalyvių klausi
mus. Dalyvavo ir Linas 
Kojelis, naujai pakeltas į 
prezidento asistento pareigas 
gynybos ir tarptautiniams 
reikalams. Diskusijos sukosi 
nusiginklavimo bei žmogaus 
teisių, ypač religinės laisvės 
temomis.

Ukrainiečių vyskupui iškė
lus ukrainiečių tautinio identi
teto klausimą, kun. Puge
vičius siūlė JAV-bėms 
tarptautiniuose forumuose 
dažniau kelti tautiškumo vaid
menį.

Vysk. Baltakis padėkojo 
prezidentui už suteiktą progą 
pasidalinti mintimis bei rūpes
čiais prieš Ženevos derybas ir 
pasiūlė per Amerikos Balso 
lietuvių programą jo vardu 
perduoti linkėjimus lietuvių 
tautai. Prezidentas mielai šiai 
idėjai pritarė.

Bekalbėdamas dvasiškiams 
prezidentas Reaganas prisi
minė, kad viena iš jo 
brangiausių nuosavybių yra 
jam skirtas sveikinimas iš 
Gulago. Jis pradžiugo sužino
jęs, kad ne kartą Lietuvos 
pogrindžio spauda jį minėjo 
bei sveikino už jo moralinę 
paramą tautoms, kovojan
čioms už savo politinę nepri
klausomybę ir pagrindines 
žmogaus teises.

KALENDORIUS

Lapkričio 12 d.: Juozapat: 
Sopata, Astikas, Nauma.

Lapkričio 13 d.: Valentini 
Pranciška, Narvydas, Groži!

ORAS

Saulė teka 6:35, leidži 
4:34.

Debesuota, temperatūra c 
na 50 1.. nakti 40 1.

♦



2 DRAUGAS, antradienis, 1985 m. lapkričio mėn. 12 d.
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NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

NUSIMINIMO TVARKYMAS (2)
Mokykimės ilgėliau užsi
tęsusi nusiminimą 
tvarkyti būdami gydy
tojo globoje.

Mediciniškas
raginimas

Neramaus nusiminimo 
(manic-depressive disorder) 
geriausias gydymas yra 
vaistu vadinamu Lithium. Jis 
apsaugoja nuo abiejų 
negerumų: nuo neramumo ir 
nuo nusiminimo atakų ir atve
da ligonį pusiausvyron. 
Lithium yra, palyginti, 
nesenas vaistas ir jo naudo
jimas net prieš paprastą — be 
neramumo — nusiminimą yra 
džiuginantis.

Dabar jau yra žinoma, kad 
Lithium dozė yra labai svarbi. 
Ji turi būti pritaikyta kiek
vienam ligoniui savitai, ir turi 
būti tokio ligonio kraujas 
tyrimais sekamas juo gydant.

Panašiai kaip su depresijos 
gydymu anksčiau minėtais 
Tricycliniais vaistais, taip ir 
Lithiumu gydant priedinis 
psichoterapinis gydymas pa
gerina Lithium veikimą kai 
kuriems pacientams.

Sakysim, daugelis pacientų 
nusimena dėl pairusio jų šei
mos gyvenimo. Tokių ligonių 
nusiteikimą palengvinus su

šokas yra naudojamas nusta
tytu būdu: nuo šešių iki tuzino 
elektrinių šokų per dvi ar ke- 
rias savaites.

Žinoma, yra ir priešta
raujančiųjų prieš tokį gydy
mą. Dėl elektrinio šoko naudo
jimo reiškiamos priešingos 
nuomonės turi daugiau jaus- 
minio-emocinio, o ne moksli
nio pagrindo. Tas tinka ypač 
sunkios depresijos atvejais, 
kada kitokio gydymo neturi
ma, kuris taip sėkmingai blogiai: svaigalų naudojimas 
tvarkytų sunkų nusiminimą ir be vaistų be recepto gautų

Iš Floridos nuvykusi į University of Southern California (Huma- 
nities Audio Visual Center — David Tool — Director) 81 metų Mari
ja Kazlauskienė-Marčiulionytė įdainavo 160 rinktinių dainų ir 
įdeklamavo 16 eilėraščių ir kopijas atsiuntė Alvudui. Čia ji su 
direktorium prie darbo.

kaip minimas šokas.
Reiškiamos priešingos

tokiam gydymui nuomonės 
dar ir dėl to, kad niekas neži; 
no, kaip tas elektrinis šokas 
gydo. O žmonės napasitiki 
tuo, ko jie nesupranta. Be to, 
seniau, dar prieš raminan
čiais vaistais (trankvilai- 
zeriais) gydymą, elektrinis 
šokas kartais buvo varto
jamas net pakartotinai sukon- 
troliavimui psichinio bei 
destruktyvaus elgesio. Dabar 
tokiais atvejais tas šokas 
nenaudojamas. Tada tais 
atvejais galėjo pasitaikyti vos 
pastebimas smegenų paken
kimas. Pagaliau iš pažiūros 
atrodo, toks šoku gydymas yra 
kiek barbariškas, mat, leidžia
ma kūnu elektros srovė suke
lia viso kūno konvulsijas. Bet

nusiraminimui neapsiėjimas 
yra priemonės išvengti psicho
loginio skausmo, kurį sukelia 
depresija.

Pagaliau pasireiškia ir 
trečias nusiminimo ligos sig
nalas: tai kūno (fiziologinių) 
negerumų atsiradimas — 
nemiga, jautrumas, baimin
gumas, ypač rytais pasireiš
kiantis, netekimas apetito ir 
energijos ir sunkumas 
susikoncentruoti.

Kadangi kartais nusiminė- 
lis mėgina žudytis, laiku 
pradėtas nuo depresijos gydy
mas gali žmogaus gyvybę iš
gelbėti.

Kaip gali nusiminimą 
mažinti pats ligonis 

ir jo draugai?
Šalia minėtos nusiminimo

pareiga. Ją atlikus, tėvų parei
gos pasibaigia. Tada tokie vai
kai turėtų savo tėvus globoti 
visą laiką. Taip Lietuvoje 
būdavo. Bet čia ne visada taip 
būna.

Taip nutiko ir minėtai 
motinai. Ji namą pardavė, 
pinigus vaikams pavedė, o 
pati nuėjo pas dukterį už 
kampininkę. Nuo čia ir prasi
dėjo jos vargai. Gavus pini
gus duktė tuojau atšalo ir 
visai nedukteriškai pradėjo 
elgtis su sava motina. 
Anūkėliai, negaudami iš 
močiutės pinigų, pasekė savo 
motinos pėdomis — pradėjo 
savo močiutę užgaulioti. Tas 
motinai — močiutei buvo kaip

akmuo ant krūtinės. Ji tapo 
nepageidaujama kampininke 
savo dukters namuose. Visi su 
ja taip elgėsi, kad buvo jai 
aišku, jog jie laukė kuo 
greičiau jos atsikratyti.

Taip ir pateko toji motina į 
tokią padėtį, kad negalėjo nei 
bėgti, nei rėkti: ji ėmė jaustis 
nei gyva, nei mirusia. Už 
padarytą klaidą ji buvo nusi
minusi visą savo likusį gyve
nimą. Ji prašo visų kitų moti
nų nedaryti tos, jos padarytos, 
klaidos. Kol gyva esi, turėk 
nuosavą kampą. O po to — 
vaikai žinosis. Visi artimieji 
laikykime sau pareiga tokiems 
padėti — patarti, juos paguos
ti pirma, negu jie patenka į 
neišbrendamą nusiminimo 
balą.

Išvada. Kad susilaukus 
šviesesnių dienų senatvėje, rei
kia dar jaunam rengtis saulė
tai senatvei. Tas pasiren
gimas susideda iš darbo 
pamėgimo, prie grožio, šva
ros, tvarkos, maldos ir kitam 
gero darymo prisirišimo. Visi 
ir visos turime suprasti, kad 
geriausias nervų raminimas 
yra iš širdies artimui pasitar- 
navimas. Toks pasitarnau- 
tojas nevartoja Valiumo ir 
kitų nervus raminančių prie
monių. Taip pat visi dievo
baimingieji atsiminkime, kad 
geriausias Kūrėjo garbi
nimas yra\ie su Juo kalbėji
mas, bet darbais artimo mylė
jimas. Tik taip elgdamiesi mes 
pajėgsime dėl mažmožių 
nesijaudinti — nenusiminti.

Pasiskaityti. 1979 US 
News and World Report, Inc.
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Lithiumu, dar nereiškia, kad nereikia pražiūrėti svarbiau- bgos yra daug pasaĮįniu prįe-
jų šeimose esanti nesantaika 
aprims — susitvarkys. Todėl 
šalia Lithiumo dar ir psicho
terapija tokiais atvejais yra 
būtina nusiminimą tvarkant.

Kokia psichoterapija 
lengvina nusiminimą?

Nusiminimo (depresijos), 
kaip ir kitų psichinių nege
rovių, tvarkymas, pasinaudo
jant psichoterapija, remiasi 
svarbiausiu dalyku: tai yra 
pritaikymu nusiminusio 
paciento savitumų prie jį 
gydančio gydytojo. Čia nėra 
tiek svarbu gydytojo naudo
jama ypatinga technika ar jo 
išeita savita mokykla.

Visiems žinotinas geras 
dalykas, kad nusiminėlio 
psichika žymiai pasitaiso 
naudojant psichoterapiją. 
Tada tokie ligoniai atgauna 
savitumą (self-esteem) ir 
išmoksta tvarkytis su nusimi
nimu. Pagerėja tokių ligonių 
santykiavimas su žmonėmis ir 
jų darbo atlikimas apsi
tvarko.

Nusiminėlio gydymas 
elektros šoku

Nusiminėlis kartais nori 
mirti. Elektrinis šokas (electro- 
convulsive therapy, trumpai 
ECT) momentui ligonį apmari
na. Tada jis daugiau nepagei
dauja mirti. Toks šokas labai 
sėkmingai gydo sunkios for
mos nusiminimą (depresiją). 
Kai kuriems tokiems 
ligoniams tik tokiu elektriniu 
šoku gydymas tepadeda.

Dabartiniu metu, kai didelė 
pažanga padaryta prieš 
nusiminimą vaistų gamyboje, 
tokiu elektriniu šoku daug 
rečiau nusiminėliai gydomi. 
Kai kurie psichiatrai dabar 
elektriniu šoku gydo tik tuos 
nusiminėlius, kuriems nevei
kia prieš nusiminimą vaistai.

Kadangi elektrinis šokas 
greitai veikia, juo yra gydomi 
greito gydymo reikalaują 
sunkūs nusiminėliai, kuriems 
ilgesnis laukimas, kol vaistai 
pradės veikti, gali būti pavo
jingas. Tokie atvejai yra, kai 
nusiminėlis nori žudytis ar kai 
jis visai paliauna valgęs.

Elektrinis šokas nėra 
pavojingas, jei jis tinkamai 
vartojamas. Po tokio šoko 
pacientas gali laikinai kiek 
prarasti atmintį. Todėl 
smegenų sužalojimo visai nėra 
ko baimintis ypač, jei toks

šio dalyko šoku gydant: tai 
dramatiškas pasitaisymas 
sunkios depresijos sukeltų 
negerumų.
. Kaip gali nusiminėliui 

padėti šeimos nariai
ir draugai?

Jau dabar kiekvienas 
įsidekime tiesą, kad susir
gimas sunkia depresija nėra 
dėl kieno kaltės atsiradęs. 
Nieko nepadės ligoniui saky
ti: „Suimk save nagan”. Jau 
dabar žinokime ir tokiam ligo
niui nuolat kartokime, kad 
nusiminimas (depresija) yra 
sėkmingiausiai pagydoma 
liga psichiatrijoje.

Ką praktiškai gali padaryti 
šeimos nariai ir draugai, tai 
nuolat nuteikti tokį ligonį ieš
koti pagalbos. Taip pat namiš
kiai ir draugai tegul nesigė- 
dina pasisakyti, kad jie yra 
bejėgiai nusiminėliui padėti. 
Tas apsaugo nusiminėlį nuo 
nusiteikimo dar daugiau 
nusiminti ir jaustis kaltu, kad 
jis vargina aplinkinius.

Kokie yra ryškiausi 
ženklai nusiminimo 

ligos?
šiada ir tada kiek

vienam pasitaiko nusiminti. 
Tai normalu. Pirmas klausi
mas, kurį gydytojas klausia, 
yra: „Kaip seniai liūdna 
nuotaika kamuoja Tamstą?” 
Jei nusiminimas užsitęsia il
giau negu dvi savaites, reikia 
teikti tokiam žmogui pagalbą. 
Antras pavojingas tokios ligos

žasčių, atnešančių žmogui, 
ypač pensininkui, daug karčių 
valandų. Kelias tų priežasčių 
čia prisiminsime.

Nežmoniški vaikai priarti
na tėvams karčias valandas.
Štai, žmona palaidoja savo tais ir žiemos 
mylimą vyrą. Žinoma, ji nusi- praleisdavome 
mena. O savas šeimas sukūrę Tirolyje ir jo

NARKOTIKAI
JUGOSLAVIJOJE

K BARONAS

Mūsų korespondentas Europoje 
gyvendami Kanadoje „aukoms” dažniausiai būdavoDar

labai dažnai vasaros, o kar- 
atostogas 
Austrijos 
gražiame

ir gerai įsikūrę jos vaikai ją Vaidringo kaimelyje. Nuo 
guosdami kalbina ją parduoti Miuncheno automašina apie 4 
namą ir, jiems pinigus atida- V&1- kelio, nes, pasiekus 
vus, eiti su jais gyventi. Austrijos sieną, svainis

Gedinti motina prieina sukdavo į šoninį kelią. O jis 
gyvenimo kryžkelę: eiti pas Y™ siaurokas. Ne vieną kartą 
vaikus kaip stovinti — plika, mašinos ratai sukdavosi tik 
ar gyventi toliau savo name pusmetrį nuo stačios, kelių 
vienai — tai jai lemtingas šimtų metrų prarajos. Susiti- 
klausimas. Nuo teisingo to kus dviem automobiliams, 
klausimo išsprendimo prik- prasilenkimui reikėdavo imtis 
lausys tos moters visas liku- yisų atsargumo priemonių, 
sis gyvenimas. sumažinant greitį iki 20-25

Kiekviena pensininkė nori km. Nemėgdavau tokių kelio
nių, iš anksto prašydamas 
važiuoti Miuncheno — Salcbur- 
go autostrada ir tuo pačiu ke-

savarankiškai ramiai, nuo vai
kų nepriklausomai gyventi.
Laiminga yra toji, kuri pakan
kamai sveika yra ir pajėgia grįžti atgal į Miuncheną 
savaip tvarkytis. Tokia Jau šešeri metai suėjo nuo 
turi savo ramų kampą ir to- persikėlimo iš Kanados į 
kiai saulėleidis esti palaima Vakarų Vokietiją. Paprastai 
jai. Tokiai nusiminimas yra vasaro savaitgalius leidžiame 
svetimas. Ji darbų darbelių kurioje nors Vokietijos vasar- 
turi pakankamai ir jie ją ne tik vietėje, tačiau kartu nepa- 
neapsunkina, bet nuo jos kar- mirštame ir simpatiško 
čias valandas atitolina. Vaidringo, aplankydami šį

Bet pasitaiko ir kitaip. Liū- tylų Tirolio žiemos pramogų 
desio valandoje blogi vaikai kaimą bent keletą kartų 
įkalba motiną parduoti namą metuose.
ir eiti pas juos praleisti x Įvažiavimui j Austriją kar- 
likusį savo gyvenimą. To- teis r®lkia paskirtl 10-15 min. 
kios klaidos tegul nedaro (Šeštadieniais ar penktadienio 
nė vienas tėvas ar motina. vakar^\> JaCiau niekuomet

........— Vaikus sveikus užauginti, įok*ų keblumų neturėjome,
signalas yra gausus gėrimas tikrais žmonėmis juos išauk- a angl PeJ automobilio
ir naudojimas poilsiui vaistų lėti ir juos išmokslinti, ant Paduodavau mano ir

kojų tvirtai pastatyti yra tėvų(recreational drugs). Abu

Izabelė Pocienė (kr.), Julija Paškevičienė ir Adelė Latonienė, visos 
šaulės, dainuoja lietuviškas dainas Alvudo pažmonyje Lietuvio 
sodyboje. Joms pianinu pritaria muz. Juozas Sodaitis.

Nuotr. M. Nagio

dukros kanadiškus pasus 
(apačioje žmonos vokišką), 
sulaukdamas iš austro muiti- 
nininko tik ranka važiavimui 
ženklą ir mandagų „bitte — 
prašau” žodį.

Grįžtant tekdavo kiek ilgiau 
palaukti, nes vokiečiai sekma
dienio popietę taip pat skubė
davo į namus. Susidarydavo 
ilga automobilių eilė. Tad, 
kaitinant karštai saulutei, 
reikėdavo pasėdėti gerą 
pusvalandį. Tas laikas greitai 
prabėgdavo, stebint Vokieti
jos muitininkų darbą. Jie 
įtartinas mašinas (o gal įtarti
nus joje keleivius) nukreip
davo prie muitinės pastato, 
liepdvo visiems išlipti, 
atidaryti lagaminus ir atvedę 
didelį šunį, vedžiodavo jį 
aplink automobilį išdėstytus 
ant žemės daiktus. Tokiom

turkai, jugoslavai, graikai. Jie 
grįždavo iš tėviškėse praleistų 
atostogų atgal į Vokietiją, 
prikraudami automobilį jų 
„tautiniu” maistu.

Grįžtančiųjų tarpe pasitai
kydavo ir norinčių Vokietijoje 
lengvai, tačiau pavojingai 
duoną užsidirbti. Jie įtaisy
davo automobily narkotikams 
„slėptuves”. Šunes tokias 
slėptuves surasdavo, o vaiz
būnai atsirasdavo daboklėje.

Greičiausiai keli jų išsiple
pėjo policijai apie šią „karštą 
prekę”, kur ji gaunama. 
Spaudos pranešimu Interpol ir 
Jugoslavijos policijos akys 
buvo nukreiptos į vieną mažą 
pietų Jugoslavijos bažnyt
kaimį. Beveik po metų laiko 
šią vasara policija staiga 
apsupo penkias jugoslaviškas 
užeigas — knaipes, suras- 
dama jose narkotikus. Pasiro
do, kad šis bažnytkaimis ėjo 
ryšininko pareigas tarp Tur- 
kojos ir Vakarų Europos. Taigi 
Jugoslavija tapo „pereina
muoju” narkotikams kraštu.

Pasižiūrėkime į kainas. 
Jeigu Istambule 1 kg. heroino 
kainuoja apie 18 tūkst. dol., tai 
jau Belgrade — 40 tūkst., o 
Miunchene apie 80 tūkst. dol.

Patarnautojai taip pat gerai 
atlyginami. Vežant „kanapes” 
nuo Graikijos ar Bulgarijos 
sienos iki Vokietijos už 1 kg. 
mokama 2 tūkst. dol. Tačiau 
tokių „šoferių” norma visuo
met yra 5 kg., tad ir atly
ginimas yra penkeriopai 
didesnis. Policijos teigimu, šia 
transportacija užsiima jugos
lavai, nustumdami italus į 
antrą vietą.

Europos narkotikų centras 
yra Amsterdmas. Narkotikai 
parduodami „laisvai” tam 
tikruose miesto kvartaluose ir 
gatvėse. Spauda pranešė, kad 
pirmame pusmetyje nuo 
narkotikų Amsterdame mirė 
38 Vokietijos jaunuoliai, taigi 
trim mažiau už 1984 m.
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Tel.: 436-0100

10522 S. Cicero St., Oak Lavvn, III. 
Tel.: 636-2992

Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street

Ofiso tel. RE 7-1168;
Rezid. 385-4811

DR. VUAY BAJAJ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA 
(augliai nuimami ofise).

2434 IV. 71 Street, Chicago
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.)

Vai.: pirm., antr., ketv., penkt. 
nuo 12 iki 6 v.v.

Dr. Tumasonio ofisą perėmė
DR. S. LAL

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 VV. 71st Street

434-2123
Pirm. 2—7. Antr. ir 

ketv 9—12. Penkt. 11-

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533
DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4255 VV. 63rd St.
Vai. pagal šusirirlmą: pirm. irketv. 12-4 

6-9; antr. lZ’-į; penkt: T0-T2," 1-6.

Tel. 436-7700
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

F.A.C.C.
KARDIOLOGAS 

širdies ligos
6132 S. Kedzie Avė., Chicago 

Valandos pagal susitarimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
DR. EDMUND L CIARA

OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street

Te(. — 476-2400
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 
antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai.

Namų 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.

Tel. 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120 

Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Tel. 282-4422
DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
Chicago Eye Institute
4200 N. Central Avė.

Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą DR. L. D. PETREIKIS

DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberlš Road

1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė 
Tel. 563-0700

Valandos pagal susitarimą

Ofs. PO 7-6000,
Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą DR. FRANK PLECKAS

(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses"

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

6132 S. Kedzie Avė. Chicago
VVA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street

Vai., antr. 1-4 p.p. jr ketv. 2-5 p.p.
šešt. pagal susitarimą.

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

DR. ALGIRDAS KAVALlONAS
SPECIALYBĖ VIDAUS IR 

KRAUJO LIGOS 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydimas
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

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

Tel. RE-liance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

< Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street

VaL: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
nuo 12-3 vai. popiet ir 5-7 vai. vak.

Treč. ir šešt. uždaryta

776-9400
DR. ONA VASKEVlClUS

(V A^K ACh

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
6648 So. Albany Avė., Chicago

Vai. antr. ir penkt. 3-5 
kitos pagal susitarimą.

DR. IRENA KYRAS
DR. LAURA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJOS

2659 W. 59 St., Chicago
Tel. 476-2112

Valandos pagal susitarimą

Edmundas Vižinas, M.O., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

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

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772
M. PETRAS ŽUOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
■Vi. Wgši 63rd Street

3 x ^lrn? ' antr ir penkt. 3-6; ‘
šeštadieniais pagal susitarimą

«



Darbai, kuriuos

REIKIA ATLIKTI (II)
Pereitą kartą šioje vietoje 

mes išskaičiavome eilę darbų, 
kuriuos mūsų išeivija turi 
atlikti. Tačiau nebaigėme jų 
eilės — neleido vieta, nes visa 
tokiems rašiniams skirta „jau
čio oda” jau buvo prirašyta, o 
pratempti jos ir pats nelabasis 
nepajėgęs. Taigi dabar vėl 
sugrįžtame, nors ir žinome, 
kad visų neįstengsime suregis
truoti.

Pirmiausia sustokime prie 
vieno didžiausių mūsų uždavi
nių: išeivija turi atlikti tai, ko 
pavergta tauta negali. Tai 
laisvojo pasaulio informacija 
apie lietuvių kančias paverg
toje Lietuvoje. Tauta ten gyva, 
leidžiama pogrindžio spauda. 
Vien tik Liet. Katalikų Bažny
čios Kronikos (LKBK) laisvąjį 
pasaulį pasiekė 67 numeriai. 
Ir tai ne lapeliai, bet storoki 
sąsiuviniai. Puiki informacija 
apie šiandieninę Lietuvą, ypač 
religinės laisvės varžymą. Tai 
turtas, kurio ir didesnės pa
vergtos tautos neturi. LKBK, 
patyrusi daugybę sukrėtimų, 
išlydėjusi visą eilę savo 
redaktorių, bendradarbių, 
platintojų į kalėjimus bei 
koncentracijos stovyklas, 
tebėra gyva. O tai reiškia, kad 
ir mūsų tauta tėvynėje gyva. 
Labai didelį darbą atlieka 
Vatikano radijas, beveik išti
sai skelbdamas Kronikos 
turinį ir tuo „grąžinda
mas ją Lietuvai. Taigi ir 
LKBK ten turi daugybę 
„skaitytojų”. Išeivijoje Kroni
ką pirmiausia laisvojo pasau
lio lietuviams pateikia „Drau
gas”. Ir tai yra viena iš 
didžiausių dienraščio stip
rybių, nes gautą iš tėvynės 
pogrindžio leidžiamą medžia
gą pateikia greitai.

Greitai Kroniką pasiekia ir 
angliški jos vertimai, lei
džiami Lietuvos katalikų 
religinės šalpos atskirais 
sąsiuviniais kun. K. Pugevi- 
čiaus rūpesčiu. Tūkstančiai 
egzempliorių pasiekia 
daugiausia religines angliš
kai kalbančio pasaulio institu
cijas bei atsakingus asmenis. 
Tai labai gerai. Bet tai dar ne 
viskas.

Nuo 1974 m. LKBK 
originalinė medžiaga didžiu
liais (400-700 psl.) tomais yra 
leidžiama lietuvių kalba. Nuo 
1977 m. šiam darbui tęsti bu
vo įkurta „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikoms leisti 
sąjunga (LKBKLS). Iš viso 
išleisti 7 tomai lietuvių kalba, 
1 t. anglų, 2. t. ispanų kalbo
mis.

Dievo Motinos Nuolatinės 
pagalbos parapijos Clevelan
de klebonas kun. Gediminas 
Kijauskas savo parapijos 
laikraštyje „Mūsų žingsniai”, 
kalbėdamas apie LKB Kroni
ką pastebėjo: „Visų pirma mes 
šiandien kiekvienas privalo
me suprasti, giliai įsisąmo
ninti, kad mūsų tylėjimas, 
pasyvumas yra didelis 
nusikaltimas prieš tautą ir 
Bažnyčią. Tuo laiku, kai visas 
pragaras stoja prieš K. Bažny
čią, kad ją sugriautų, kad 
Lietuvos žemėje nevaikščiotų 
tikintis žmogus, jei mes tylė
tume ir nieko nedarytume, 
būtume bailiai, dezertyrai ir 
nusikaltėliai. Šiandien per
maža vien melstis, permaža 
galvoti tik apie savo gyveni
mą, mirtį ir laimingą amži
nybę, privalome matyti 
plačiai, savo širdimi apimti 
visus tautos ir Bažnyčios
brolius bei seseris”........ Šių
LKBK tomų leidimo naštą ant 
savo pečių nuo 1974 m. neša 
kun. K. Kuzminskas, ligi šiol 
suorganizavęs 10 tomų, viso 
5024 psl. išleidimą bendrų 
53,000 knygų tiražu. Kronika 
pasiekia 138 kraštus. Koks tai 
skambus vargšės Lietuvos 
garsiakalbis pasauliui.

Deja, yra ir kita medalio 
pusė. Minėtas dvasininkas be 
galo vargsta telkdamas lėšas. 
Skelbiami aukotojų sąrašai. 
Žinia, atsiranda nuoširdžių 
rėmėjų, bet lėšų trūksta. Var

tant aukotojų sąrašus galima 
pastebėti, kad juose trūksta 
pasiturinčių lietuvių pavar
džių. Neremia ir mūsų veiks
niai.

Lietuvių tautos kančias prie
spaudoje teisingai parodo 
mūsų politinių kalinių bei 
Sibiro kankinių atsiminimai. 
Jų jau išėjo gal keliolika tomų, 
bet yra mūsų tarpe dar „sibi- 
riokų”, kurie turėtų savo 
kančių liudijimus pateikti 
mums ir pasauliui. Reikėtų 
sudaryti sąlygas jiems tai 
padaryti. Beje, gal pernai ar 
užpernai iš okup. Lietuvos 
buvo gauti be galo įdomūs 
rašytojo ir redaktoriuas Juozo 
Keliuočio (1902-1983) 
lageriniai atsiminimai. Viena 
kita jų nuotrupa buvo mūsų 
spaudoje, o neseniai išleistas 
žurnalo „Lituanus” nr.3,1985, 
pateikė jų gerą pluoštą (5-27 
psl.) sklandžiai atliktame 
angliškame Sigitos Naujokai- 
tienės vertime. Šio žurnalo 
numerio pagrindinis vyr. 
redaktorius mums gerai žino
mas Antanas Dundzila. Kaž
kaip šiurpu šiuos atsiminimus 
skaityti. Bet reikia mums ir 
svetimiems. Laukiame tad 
visų atsiminimų išleidimo 
lietuvių ir anglų kalbomis. Tai 
darbas, kurį reikia nedelsiant 
atlikti

Dažnai pakalbame apie 
Lietuvos žydus, jų gyvenimą 
ir santykius su lietuviais. Ne 
kartą esame nusiskundę, kad 
ir šioje srityje mūsų veiksniai 
per 40 metų beveik nieko nėra 
padarę. Bet kai ką padarė kiti. 
Kanadoje išleidžiamas gal 300 
psl. veikalas apie Lietuvos 
žydus. Šia proga šių eilučių 
autorius prisimena prieš 5 
metus mirusį savo kolegą 
redaktorių Aloyzą Baroną. Jis, 
sielodamasis minėtu reikalu ir 
matydamas, kad niekas nieko 
nedaro, parašė gal 150 ar 200 
psl. knygą apie Lietuvos 
žydus. Inž. Antanui ir Marijai 
Rudžiams finansuojant, minė
tas rankraštis buvo išverstas į 
anglų kalbą. Po to jis „kaž
kam” (ar ne Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdy
bai?) buvo įteiktas. Nuo to 
laiko praėjo gal 6 metai. O kas 
su tuo rankraščiu nutiko? Tai 
vėl darbas, kurį reikia nedel
siant atlikti.

*

Ir vėl mūsų „jaučio oda” bai
giasi, o dar ne viską išsakė
me. Nepakalbėjome ir apie 
lėšų telkimą tokiems reika
lams. Tai teks vėl atlikti dar 
vieną kartą ant kitos „jaučio 
odos”.

O tuo tarpu viena „reakci
ja”. Iškėlus sumanymą 
paruošti ir išleisti bent išeivi
jos ir pogrindžio meto lietuvių 
spaudos istoriją, į šį reikalą 
atsiliepė vienas buvęs Liet. 
žurnalistų sąjungos žymus 
darbuotojas. Jis nurodė buvu
sių LŽS vadovų ilgamečius 
rūpesčius šiuo reikalu, iš kurių 
aiškėja, kad LŽS-ga iš tikro 
šiuo reikalu nėra nieko 
naudinga padariusi, gal tik 
„gerus norus” turėjusi. Šia 
proga jis šiam darbui atlikti 
iškelia šių eilučių autoriaus 
kandidatūrą. O tas vargšelis, 
kaip žinome, jau eilę metų plie
kiasi su savo „Lietuvos baž
nyčių” knygomis, beveik 
vienas, vos įstengdamas 
paruošti didžiulius tomus. 
LŽS-gos talka šiam darbui yra 
lygi nuliui. Tai dabar „visi 
karštai pritariame Sveiko 
kandidatūrai”. Vadinasi, tu, 
žmogeli, bedirbdamas lūšk, 
sprok, o mes ir toliau šildy
simės saulėtame Floridos 
pajūrio paplūdymyje... Tikrai, 
kad yra daug maloniau ne 
pačiam dirbti, bet pavesti tą 
darbą atlikti žurnalistui bei 
redaktoriui, kuris tokius 
„nelemtus sumanymus”, 
„drumsčiančius mūsų malonų 
poilsį jaukiame žiemos klima
te”, iškelia. Taigi tegul 
„nurimsta” šaukęs.

b. ku.

Dalis dalyvių Dainavos jaunimo stovyklos direktorių tarybos posėdyje. Iš kairės: adminis
tratorius Vacys Lelis, Birutė Bublienė, Janina Udrienė, dr. Saulius Jankauskas ir Linas Miku
lionis Nuotr. R. Kriaučiūno

DAINAVAI ŠIMTAS METŲ
Spalio 20 dienos posėdyje 

Dainavos direktorių taryba 
nutarė jaunimo stovyklos 
korporacijos amžių pratęsti 
„amžinai”. Mat, pagal Michi
gano valstijos komercijos 
departamento pranešimą 
Dainavos korporacijos 
amžius, pagal jos steigėjų 
norus, turėjo pasibaigti 1986 
metų sausio mėnesį. Daina
vos steigėjai, pildydami valsti
jos dokumentus prieš beveik 
trisdešimt metų, gal nė 
nesvajojo, kad Dainava trisde
šimt metų išsilaikys. Nežinom 
praeities detalių, bet drąsiai 
galime konstatuoti, kad 
Dainava ne tik gyva, bet ir 
klesti. Direktorių tarybos 
nutarimas pratęsti korpora
cijos egzistenciją „amžiams” 
yra realus ir pozityvus žings
nis. Kitais trisdešimtaisiais 
Dainavos inkorporavimo 
metais jai galima bus entu
ziastiškai linkėi: šimtą metų 
be šių metų!

Spalio 19 d. Dainavoje prisi
rinko beveik dvidešimt asme
nų — stovyklos sezono uždary
mo darbams. Dr. Marius 
Laniauskas, Clevelando rėmė
jų komiteto pirmininkas, atsi
vežė kitus aštuonis darbinin
kus: Romą Briedžių, Petrą ir 
Zitą Stungius, dr. Augių Regi
ną ir Iną Šilgalius, Vytautą 
Gyvą, Lenny Kedį. Iš Chica
gos prisistatė dr. Vytenis 
Damušis. Netrukus jį pasivijo 
Bronius Polikaitis. Iš Michi
gano pasirodė Vacys Lelis, 
Albinas Grigaitis, Nariman
tas ir sūnus Linas Udriai ir 
Gražina Kriaučiūnienė su 
vyru. Pastaroji rūpinosi talkos 
maisto aptarnavimu. Atvažia 
vusius pasitiko jau atbaigti ir 
vėl nauji stovyklos remontai. 
Baltųjų rūmų pastato visi 
penkiasdešimt šeši langai 
buvo naujai įdėti. Senieji buvo 
visai išimti, nes buvo pasenę 
ir išlaidus. Žiemos metu tas 
pastatas yra šildomas visą 
laiką. Naujieji yra dvigubi,

KRAŠTAS, KURIAME 
GYVENAM

Kelionės po Ameriką įspūdžiai 

VINCAS ŠALCiCNAS

17
Nelyja, tai dėl ko nepavažiuoti iki Anacortes 

miestelio, iš kur matyti Rosario sąsiauris ir daugybė 
San Juan salų ir salelių. Pasakiškas vaizdas, tik 
gaila, kad ir vėl per miglas nematyti tolimesnių 
didžiųjų kalnų.

20-ji diena

Šiandien važiuojam į Vancouverį (414,300 gyv.), 
Kanados British Columbijoj, nes išaušo puiki, saulė
ta diena. Jokių formalumų nebuvo pervažiuojant 
sieną. Akylai stebint, noroms nenoroms pastebimi 
skirtumai tarp JAV ir Kanados. Kanadoj gal ūkiai 
smulkesni, bet daugiau gėlynų, geriau sutvarkyti 
parkai, prie kelio žolė trumpai nupjauta. Žodžiu, kito- 
xios kultūros įtaka į gyvenimą yra veikiai paste
bima, vos keletą mylių į Kanadą įvažiavus. Aplamai, 
gamta yra labai panaši į Washingtono ar Michi
gano valstijij apylinkes.

Vancouverio uostas yra vartai į Orientą. Iš 
vienos pusės apsuptas kalnų su snieguotom viršū
nėm, o iš kitos glostomas švelnaus klimato nuo 
Georgia sąsiaurio. Vancouveris turi ir labai geras 
natūralias sąlygas klestėti. Europietiškos, britiškos, 
orientiškos ir amerikietiškos kultūros įtakoje šis

ROMUALDAS
KRIAUČIŪNAS

insuliuoti ir labai sandarūs. 
Baltųjų rūmų prieangyje jau 
yra pristatytas kambarėlis — 
8x12 pėdų didumo. Tai irgi 
turės sulaikyti žvarbius žie
mos vėjus, kurie praeityje 
atšaldydavo ir pačius rūmus. 
Ant baltųjų rūmų stogo 
atvažiavusieji matė sudėtus 
ryšulius stogui dengimo 
medžiagos. Antrojo aukšto sto
gas jau padengtas, o salės — 
koplyčios pastatas tuojau irgi 
bus naujai padengtas.

Atvažiavusioji talka baigė 
dažyti visus berniukų namelio 
kambarius. Iki vasaros 
pradžios dalis to namelio bei 
mergaičių namelio stogų irgi 
bus naujai padengti. Tiek 
berniukų, tiek mergaičių 
nameliai buvo su laiku 
praplėsti. Senoji namelių 
dalis, ypač langai, reikalingi 
atnaujinimo. Tarybos nuta
rimu, langų pakeitimui yra 
numatyta reikiamos išlaidos. 
Ateinančių -metų stovyklau
tojai tais naujais langais galės 
jau džiaugtis. Talkos savait
galio metu buvo išvalytos 
patalpos, suvežti stalai, laivai, 
suoleliai. Prie turimo trakto
riaus buvo primontuotas snie
gui kasti plūgas. Žodžiu, 
pasiruošta žiemos pūgoms.

Šeštadienio vakare, jau po 
darbų, dalis talkos išvažiavo į 
miestelį. Likusieji telkėsi apie 
dr. Augiaus Šilgalio atgai
vintą akordeoną. Turėta visa 
eilė dainorėlių po ranka, bet 
jau ne visos melodijos buvo 
žinomos. Turimuose dainorė- 
liuose buvo dvi dainos Daina
vos tema. Tauros Zarankaitės 
ir muz. Viltenio Ašarėlės melo
dijos nepajėgėm atgaivinti, 
nors žodžius po ranka turė
jome. Tai Dainavos stovyklos 
atsisveikinimo tango melo
dija, kuri pasąmonėje roman

tiškai skambėjo. Kita daina — 
Dainavos keliai — jokių 
atsiminimų nesukėlė. Žodžiai 
buvo užtikti 1982 metų Studen
tų ateitininkų sąjungos centro 
valdybos išleistame „Daina
vos Aidai” dainorėlyje. Būtų 
smagu ir vieną ir kitą melo
diją, jos gaidas gauti ir atgai
vinti stovyklautojų repertua
re.

Spalio 20 d. tuoj po mišių 
Southfielde stovyklos direkto
rių taryba rinkosi savo posė
džiui. Jam energingai ir suma
niai pirmininkavo dr. Vytenis 
Damušis. Posėdyje dalyvavo 
šeši kiti tarybos nariai: Jonas 
Urbonas, Stepas Smalinskas, 
Linas Mikulionis, dr. 
Saulius Jankauskas, Janina 
Udrienė ir Birutė Bublienė. 
Posėdyje taip pat dalyvavo 
stovyklos administratorius 
Vacys Lelis, ūkvedys Albinas 
Grigaitis, buhalteris Algis 
Bražėnas, Viktoras Veselka ir 
korespondentas Romualdas 
Kriaučiūnas. Pranešta apie 
pasikeitimus taryboje. Lietu
vių katalikių moterų federa
cijos nauja atstove taryboje

Dainavos stovyklavietės savaitgalio talkos grupė prie dr. A. Damušio vardo namo.
Nuotr. Gražinos Kriaučiūnienės

miestas surado tarp jų balansą ir pasisavino kas 
geriausia. Dėlto jo gatvės švarios, pastatai gražūs, o 
parkai — pasididžiavimo verti. Gal tas susitvarky
mas taip užbaigtai atrodo ir dėlto, kad ateinančiais 
metais čia įvyks Ekspo ’86 pasaulinė paroda. Dauge
lis paviljonų jau dabar paruošti ir tik laukia atidary
mo.

Pirmiausia aplankome ant kalvos esantį Queen 
Elizabeth parką, iš kurio miestas, uostas ir kalnai 
matyti, kaip ant delno. Pasigrožėjimą šiuo reginiu 
dar papildo parko sutvarkymas, žiedai, japoniški 
sodeliai, gėlynai ir fontanai. Šimto pėdų skersmens 
stikliniame pastate yra eksponuojami augalai iš 
įvairių klimatinių sąlygų ir čia auginami bei prižiū
rimi.

Kaip neapžiūrėti tokio patrauklaus ir tipiško 
kiniečių kvartalo, kur ne tik pastatai yra kinietiško 
stiliaus, bet net ir gatvėje girdima jų kalba. Miesto 
centre stovi didingas Harbour Center kompleksas su 
parduotuvėm ir aukštai iškeltu stebėjimo bokštu, 
kurio viršuje yra besisukantis restoranas. Čia pietau
jam ir grožimės įvairiais miesto vaizdais. Prieš akis iš 
horizonto išniręs, snieguota kepure pasipuošęs, 
Grouse kalnas, o kiek arčiau pro akis praslenka 
uostas, paviljonai, dangoraižiai, rotušė, aikštės, 
parkai, katedra, salos ir garsusis Stanley parkas.

Stanley parku miestiečiai džiaugiasi ir didžiuo
jasi daug daugiau, negu, sakysim, Fairmount parku 
Philadelphijoje ar Central parku New Yorke. Tiesa, 
šiandien šeštadienis, tai parkas pilnas bepavėsau- 
jančių, stalai apsėsti „piknikautojų”, vaikai bėginė
ja, jauni sportuoja, o seni be jokios baimės vaikš
tinėja po medžiais išvedžiotais takais. Parko 
smaigalyje rikiuojasi visa eilė rūpestingai išdrožinė
tų ir išdekoruotų „totem poles”, kurių turėtų pavy
dėti net patys indėnai!

yra paskirta Valentina Bulo
tienė, vietoje pasitraukusios 
Cecilijos Balsienės. Šiuo metu 
yra viena neužimta vieta tary
boje, kuriai pramatyti kandi
datai bus kontaktuojami ir 
siūlomi ALRKF-jai tvirtinti.

Posėdį galima apibūdinti 
kaip „remontų posėdį”. Patvir
tinta visa eilė pramatytų 
remontų išlaidų — stogams, 
langams, dažymui,
administracijos namelio 
pritaikymui žieminiam 
gyvenimui ir t.t. Tiems dar
bams atidėta 20,000 dol., kurie 
iki pavasario bus išleisti. Su 
dėkingumu buvo paminėta, 
kad Clevelando rėmėjų komi
teto pastangomis sutelkti 
4,000 dol. netrukus bus perduo
ti tarybos iždininkui. Šios lė
šos buvo sutelktos rugsėjo 
mėnesį surengtame vaidini
me, kur Philadelphijos jauni
mo teatras pastatė „Šeimos 
portretą”. Iki vasaros bus 
pakeisti apie penkiasdešimt 
čiužinių bei užvalkalų. Tai irgi 
išlaidų pareikalaujantis 
„smulkus” projektėlis.

Tarp gegužės 24 ir rugsėjo 2 
dienos Dainavoje stovyklavo 
įvairios grupės. Kartu sudėjus 
jų stovyklavimo dienas susi
darė 77 arba vienuolika savai
čių. Šalia nuolatinių grupių, 
šiais metais prisidėjo lietuviai 
skautai, pabaltiečiv unimo 
kongresas, jaunim Junga, 
lietuvių kilmės . aunimo 
stovykla, akademinis skautų 
sąjūdis ir neolithuanai. 
Sudarytas provizorinis 1986 
metų vasaros stovyklų kalen
dorius numato bent dešimt 
savaičių intensyvaus 
stovyklavimo.

Be perdėjimo ir su malo
numu tenka konstatuoti, kad 
paklausa Dainavos jaunimo 
stovyklai tebėra tokia pat 
didelė, kaip ir praeityje. Tai 
ištikro džiugus faktas, ska
tinąs ne tik stovyklos tarybą 
bet ir plačiąją visuomenę 
Stovyklos ateitimi nuoširdžiai 
rūpintis. Clevelando talkos 
grupė jau pasižadėjo pavasarį

Pervažiavę per aukštai pakabintą Lions Gate 
tiltą, užsukam į artimą kalną, iš kurio grožimės 
miesto vaizdu, salomis ir plačia įlanka, kurios 
vandenis pjausto šimtai visokių laivų. Per Stanley 
parką grįžtam vėl į miestą. Kažkur klaidingai 
pasukau, tai dabar į Ameriką grįžti reikia per dauge
lį švarių, nedidelių miestelių. Ant sienos JAV parei
gūnas netiki, kad mudu atvažiavom iš Floridos į 
Vancouverį tik vienai dienai! Spaudo kompiuterį, ar 
nesuras mūsų pavardės kokių „šmugelninkų” tarpe. 
Nieko įtartino neradęs, pamojuoja važiuoti. Tą naktį 
vėl praleidom Burlingtone.

21-ji diena

Šios dienos planą įvykdyti nebus lengva. Pir
miausia, teks pervažiuoti per Cascade Range kalnų 
keteras ne kokiu ten greitkeliu, o SR 20 keliu. Antra, 
šis kelias žemėlapiuos yra atžymėtas, kaip labai 
vaizdingas, taigi reikės daug kur sustoti ir vaizdais 
pasigrožėti. Be to, šiandien turime nuvažiuoti bent 
500 mylių, kad kitur nevėluotume.

Cascades kalnynas tikrai žavus. Vos kiek aukš
čiau pavažiavus, kairėje dunkso Washingtono aukš
čiausias kalnas — Mr. Baker (10,778 pėdų). Čia prie 
pat kelio — upės tvenkinys, už kurio spindi Shan- 
non ežeras. Toliau Diablo tvenkinys didžiuojasi sulai
kęs Diablo ežerą. O kelias sukinėjasi paupiu vis 
kildamas aukštyn, kol privažiuojam Washington 
Pass tarpeklį. Jau iš tolo matyti beveik ištisai snie
gu apklotas kalnas, o kai priartėjom, sniegas buvo ir 
po mūsų kojomis! Iššoku fotografuoti, o Onutė 
neiškenčia į mane nepaleidusi birželinio sniego 
gniūžtę (mat, jos koja jau baigianti užgyti!).

(Bus daugiau)

vėl atvažiuoti stovyklos paren
giamiesiems darbams. Tai 
paskata ir kitų kolonijų gru
pėms, kurios stovykla naudo
jasi.

Kalbant apie stovyklas, 
administradija primena, kad 
stovyklaujančios grupės 
daugiau rūpintųsi bendra 
tvarka ir švaros palaikymu, 
ypač stovykloms keičiantis. 
Nors numatomas mažas 
nuomos pakėlimas ateinan
tiems metams, reikia atsimin
ti, kad stovyklos nuoma yra 
juokingai žema. Jeigu stovyk
lą nuomojant užimamos visos 
210 lovų, tai kaina asmeniui 
dienai yra vos 1.36 dol.! Už tai 
duodama nakvynė, dušai, 
virtuvės, posėdžių bei rengi
nių patalpos, ežero gaiva, 
graži gamta ir t.t. Tuo pačiu 
čia paminėtina, kad Michi
gano valstijos parkuose vienos 
nakties stovyklavietė girioje 
kainuoja 10 dol. Ten gauna
ma tik vieta palapinei bei 
prijungimas elektrai. Tie, 
kurie aimanuoja, kad Daina
va per daug „plėšia”, turėtų 
kiek rimčiau pasidairyti 
aplink ir pripažinti, kad nebe
gyvename 1950 metų kaino
mis. Iš stovyklaujančių grupių 
gaunama nuoma tepadengia 
tik 2/3 stovyklos operavimo 
išlaidų. Kitaip sakant, Daina
va padengia likusį trečdalį 
išlaidų, ir tai daro be priekaiš
tų. Talkon ateina visuomenės 
aukos, rėmėjų komitetų sutelk
tos lėšos, šimtininkų įnašai.

Dainava — tai vienas iš 
lietuviškųjų „bargenų”. 
Amerikiečių grupės, kurios 
Dainava naudojasi žiemos 
metu, tai vis daugiau ir 
daugiau supranta ir ją naudo
dami stebisi. Nenuostabu, kad 
jie stebisi, nes gyvena 1985 
metų realybėje. Dainavos 
direktorių taryba, atsinauji
nusi ir atgijusi, ne tik gyvena 
dabartyje, bet su entuziazmu 
žvelgia į treisdešimtuosius 
Dainavos metus bei „šimtą 
metų be šių metų”.
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS 45-ASIS 

SUVAŽIAVIMAS

CLASSIFIED GUIDE

Amerikos Lietuvių Tarybos 
45-asis suvažiavimas buvo 
lapkričio 2 d. Lietuvių Tauti
niuose namuose. Suvažia
vimą atidarė Altos pirminin
kas Teodoras Blinstrubas, 
pasveikindamas gen. kons. J.

, Daužvardienę, garbės svečius, 
Altos delegatus, skyrių atsto- 

«vus ir visus kitus dalyvius, 
atvykusius į 45-tąjį suvažia
vimą. Jis pabrėžė, kad Siame 
suvažiavime bus apžvelgti 
praėjusių metų darbai ir aptar
ti ateičiai nauji uždaviniai.

Jautrią ir patriotinę invoka- 
’ciją sukalbėjo Altos garbės 
narys kun. A. Stašys. 
Amerikos himną sugiedojo sol. 
Algirdas Brazis, akomp. dr. L.
Simutis.

I suvažiavimo prezidiumą 
buvo pakviesti Altos vice
pirmininkai Stanley Balze- 
kas, Povilas Dargis, dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, inž. V. 
Naudžius, dr. VI. Šimaitis, dr.
J. Valaitis, sekr. Gražvydas 
Lazauskas ir ižd. Mykolas 
Pranevičius. Į sekretoriatą — 
dr. Vytautas Dargis, Ignas 
Andrašiūnas ir Antanas 
Pleškys. Į mandatų komisiją 
— Petras Bučas, Irena 
Blinstrubienė ir Marija Barie- 
nė. Į rezoliucijų komisiją — 
inž. V. Naudžius, dr. VI. 
Šimaitis, dr. Jonas Valaitis, 
Vyt. Jokūbaitis, Ona Jokūbai- 
tienė, A. Pautienis ir Ant. 
Mažeika.

Prezidiumą, sekretoriatą ir 
komisijas suvažiavimo daly
viai patvirtino. Suvažiavimui 
prezidiumo nariai pirminin
kavo pasikeisdami. Suvažia
vimui buvo pasiūlyta gana 
plati darbotvarkė. Ją suvažia
vimas priėmė be pataisų.

Lietuvos gen. kons. J. 
Daužvardienė sveikindama 
dėkojo Altai už glaudų bendra
darbiavimą su Lietuvos 
diplomatijos atstovais. Ji 
priminė, kad j šį suvažiavimą 
suplaukė įtakingi įvairių sro
vių veikėjai. Pažymėjo, kad 
Altos politinė veikla prasidėjo 
lygiagrečiai su Jungtinių 
Tautų įsikūrimu. Linkėjo, kad 
Altą budėtų, kad JAV 
pripažintų paskelbtą Lietuvos 
okupacijos nepripažinimo 
statusą. Šiuo atveju Altą turi 
budėti ir dėti visas pastangas, 
kad tas statusas nebūtų 
iškreiptas arba panaikintas. 
Baigdama palinkėjo sėkmės 
plačiuose Lietuvos laisvinimo 
baruose.

Vliko pirm. dr. K. Bobelio 
vardu sveikino Vliko vice
pirmininkas Vyt. Jokūbaitis.

Pirm. Marija Rudienė sveiki
no Balfo vardu ir džiaugėsi 
pasiryžimu išlaisvinti Lietu
vą, linkėjo Altai nepalaužia
mo ryžto, kad vieningai, efek
tingai ir sėkmingai dirbtų iki 
laimėjimo. Dr. Algis Baraus
kas sveikino Detroito lietuvių 
organizacijų vardu, linkė
damas laisvinimo darbuose 
ištesėti iki galutinio laimė
jimo. Marąuette Parko lietu
vių b-nės (R) vardu sveikino A. 
Repšienė, J. Gurevičius 
Šaulių s-gos vardu, dr. Vyt. 
Dargis R. lietuvių b-nės centro 
valdybos vardu, Petras Bučas 
— Lietuvių Tautinės s-gos 
vardu, Antanas Marma — 
Lietuvių spaudos klubo vardu, 
kun. A. Stašys, atvykęs iš St. 
Petersburgo sveikino savo, 
Petronėlės ir Myk. Karaičio, 
Alenos Devenienės-Grigai- i 
tienės vardu. Baigdamas 
sveikinimą, palinkėjo Altos 
valdybai ir tarybai tęsti gilaus 
ir plataus masto darbą.

Sekr. G. Lazauskas perskai
tė sveikinimus raštu. Sveikino 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirm. Vytautas Kaman
tas, Lietuvių Katalikių mote
rų s-ga, Lietuvių 
Socialdemokratų s-ga, Filis
terių Varpininkų s-ga, Korp! 
Neo-Lithuania, Lietuvių Kat. 
Bažnyčios kronika — kun.

Kuzminskas, Lietuvos dipl. 
šefas dr. Stasys Bačkis, Pitts- 
burgo Altos skyrius ir Lietu
vos vyčiai.

Pirmininkaujantis V.
Naudžius visiems sveikin
tojams nuoširdžiai padėkojo. 
Sekr. G. Lazauskas patikrino 
pagal mandatų komisijos 
sąrašą suvažiavime dalyvau
jančius Altos valdybos ir tary
bos narius. Mandatų komi
sijos pirmininkas Petras 
Bučas pranešė, kad Altą turi 
28 skyrius. Suvažiavime daly
vauja 52 Altos tarybos ir 
valdybos nariai, 14 skyrių 
atstovai, 28 organizacijų atsto
vai, 6 spaudos atstovai ir 37 
svečiai. Iš viso 137 dalyviai. 
Vėliau dar prisidėjo 2 Altos 
atstovai ir 7 kiti dalyviai.

Patikrinus suvažiavime 
dalyvavusių Altos narių 
sąrašą, prasidėjo valdybos 
pareigūnų raštiški prane
šimai. Visi pranešimai buvo 
įdomūs ir gana atidžiai 
parengti. Jie visi buvo daly
vių su dideliu dėmesiu 
išklausyti ir patvirtinti. Iš 
Amerik lietuvių Tarybos iž
do globėjų (Al. Chapliko, I. 
Andrašiūno, Grasildos 
Petkuvienės ir Birutės 
Skorubskienės) pranešimo 
paaiškėjo, kad pradedant 1984 
m. spalio 1 d. iki 1985 m. 
spalio 1 d. turėta 139,828.82 
dol. pajamų ir per tą patį 
laikotarpį padaryta 75,248.05 
dol. išlaidų. Pagal Altos 
nekilnojamo ir kilnojamo turto 
sąrašą (namas ir inventorius) 
jo vertė yra 63,483.40 dol. 
Altos aktyvas 54,580.77 ir 
63,483.40 — 118,064.17 dol. 
Iždo globėjai rado, kad kasos 
knygos ir atskaitomybė yra 
tvarkoma pavyzdingai. Be to, 
iždo globėjai, apžiūrėję Altos 
pastatą, rado, kad pastatas 
tvarkingai prižiūrimas. Ben
dras Altos turtas, kilnojamas 
ir nekilnojamas, yra pavyz
dingai užlaikomas.

Pagal darbotvarkę buvo 
gana įdomūs Altos skyrių 
pranešimai. 14 Altos skyrių 
atstovai, padarė raštiškus 
pranešimus. Jie rodo, kokiais 
būdais ir priemonėm skyriai 
telkia lėšas Lietuvos laisvini
mo darbams paremti. Kai 
kurie skyrių atstovai prie 
anksčiau atsiųstų Altos cen
trui aukų suvažiavimo proga 
įteikė iždininkui M. Prane
vičiui savo aukas. Šiam tikslui 
buvo suaukota 7,861 dol.

Trumpai suglaudus, skyrių 
atstovai painformavo apie 
ruošiamus Vasario 16-sios, 
Baisiųjų birželio trėmimų 
minėjimus, Pavergtų tautų 
protesto demonstracijas, kur 
kviečiami senatoriai, kongres
menai, aukštieji miestų parei
gūnai ir svetimtaučių organi
zacijų atstovai. Vasario 
16-sios proga išgaunamos iš 
gubernatorių, merų ir valsty
bės parlamentarų proklamaci
jos. Minėjimuose paruošiamos 
protesto rezoliucijos, kurios 
siunčiamos Amerikos aukš
tiems pareigūnams. Palaiko
mi ryšiai su amerikiečių spau
da, radio, televizijos ir vietinės 
administracijos atstovais, kiek 
leidžia vietos sąlygos bei 
galimybės remiamas Lietuvos 
pasiuntinybės bei konsulatų 
išlaikymas. Be to, renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams, kurios persiunčia
mos Altos centrui. Išsamūs 
skyrių atstovų pranešimai 
užrekorduoti ir daugiausia 
pateikti raštu. Jie visi yra 
Altos centro valdybos žinioje 
ir į juos visados atkreipiamas 
reikiamas dėmesys.

I Amerikos Lietuvių Tary
bą, jos valdybą ir iždo globė
jus pasiūlyti organizacijų šie 
kandidatai:

Amerikos Lietuvių katalikų 
federacija: Aleksandras 
Domanskis, V. Naudžius, Ire
na Šankus, adv. Saulius

Lito bendrovei spalio 7 d. pasirašius Lemonte esančios nuosavybės užpirkimo aktą. Iš kairės 
sėdi: kun. Francis Harden, Vytautas Vebeliūnas, kun. James Deity, kun. John Gagnapain; 
stovi: kun. Algimantas Kezys, Bronius Nainys, Valdas Duoba, Indrė Biskytė ir Rimantas Do
manskis. Nuosavybės apžiūrėjimas bus lapkričio 24 d.

Kuprys, Grasilda Petkuvienė, 
Algis Kazlauskas ir Vytautas 
Yucius. Į valdybą: Viktoras 
Naudžius ir adv. Aleksandras 
Domanskis. Į iždo globėjus: 
Vytautas Yucius.

Amerikos Lietuvių social
demokratų sąjunga: Mykolas 
Pranevičius, Irena Rimavičie- 
nė, dr. Jonas Valaitis, Janina 
Vienužienė, dr. Euliterijus 
Žilinskas, Birutė Skorubskie- 
nė ir Martynas Gudelis. Į 
valdybą: dr. Jonas Valaitis ir 
Mykolas Pranevičius. Į iždo 
globėjus: Birutė Skorubskie- 
nė.

Amerikos Lietuvių Tautinė 
sąjunga: Teodoras Blinstru
bas, Petras Bučas, Vytautas 
Abraitis, Eugenijus Bartkus, 
Pranas Kašiuba, Aleksas 
Laikūnas ir dr. Povilas Švar
cas. Į valdybą: Teodoras 
Blinstrubas ir Petras Bučas. Į 
iždo globėjus: Vytautas Abrai
tis.

Amerikos Lietuvių Tautinė 
sandara: dr. Algirdas Budrec- 
kis, dr. Vytautas Dargis, 
Alena Devenienė-Grigaitienė, 
Julius Kuzas, Jr., Teodora 
Kuzienė, Gražvydas Lazaus
kas, dr. Kazys Šidlauskas. Į 
valdybą: Gražvydas Lazaus
kas ir dr. Vytautas Dargis. į 
iždo globėjus:Aleksandras 
Čaplikas.

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje:Povilas Dargis, 
Eufrozina Mikūžiūtė ir Alek
sandras Čaplikas. Į valdybą: 
Povilas Dargis.

Lietuvių Katalikų Susivieni
jimas Amerikoje: dr. Vladas 
Šimaitis, Vytautas Yucius ir 
Thomas E. Mack. Į valdybą: 
dr. Vladas Šimaitis.

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikių Moterų sąjunga: 
Daina Danilevičiūtė-Dumbrie- 
nė, Elena Kodytė. Į valdybą: 
Daina Danilevičiūtė-Dumb- 
rienė.

Lietuvos Vyčiai: dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, dr. Leonardas 
Šimutis ir Evelyna Oželienė. į 
valdybą: dr. Leonas Kriauče
liūnas.

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
studentų sąjunga: Ramunė 
Tričytė, Svajonė Kerelytė ir 
Jonas Bobelis. Į valdybą: 
Ramunė Tričytė.

Lietuvos Atgimimo sąjūdis: 
Vytautas Jokūbaitis, Kęstutis 
Dirkis ir Jonas Šiaučiūnas. Į 
valdybą: Jonas Šiaučiūnas.

Vilniaus Krašto Lietuvos 
sąjunga: Vanda Gasparienė, 
Julius Pakalka ir Petras 
Noreika. Į valdybą: Vanda 
Gasparienė.

Amerikos Lietuvių 
Respublikonų federacija: 
Anatolijus Milūnas, Jonas 
Talandis ir Juozas Šulaitis. Į 
valdybą: Jonas Talandis.

Amerikos Lietuviu 
Demokratų lyga: Stanley 
Balzekas, Jr., Rimas Mulokas 
ir dr. Jokūbas Stukas. Į valdy
bą: Stanley Balzekas.

Amerikos Lietuvių Krikčio- 
nių demokratų sąjūdis: Pranas 
Razgaitis, Algimantas Pautie
nis ir Stasys Dubauskas. Į 
valdybą: Stasys Dubauskas.

Pasiūlytieji organizacijų 
kandidatai į Amerikos 
Lietuvių Tarybą suvažiavimo 
vienbalsiai patvirtinti.

OK. LIETUVOS KUNIGO 
UŽPUOLIMAS

Vakarus pasiekė žinia, kad Liudininkai matė nutrintą 
rugpjūčio 22 dieną ok. Lietu- medį, į kurį kunigas trynė ran- 
voj buvo bandyta nužudyti kas, bandydamas jas atpalai- 
buvusį Tikinčiųjų Teisėms duoti.
ginti katalikų komiteto narį 
kun. Vaclovą Stakėną.
Patikimi šaltiniai praneša, 
kad rugpjūčio 22 naktį pas 
Krokialaukio kelboną kun. V.
Stakėną atvyko dvi moterys,
kurios prašė greitai su jom gaį dirbo su jaunimu. 1980 m. 
takšt važiuoti pas ligonę. Nors ! jis įstojo j ttg katalikų komi- 
klebonas ką tik buvo aplankęs ■ tetą. Kunigų areštams bei val- 
ligonę, jos įrodinėjo, kad ji
turinti dar ką pasakyti. Klebo
no seseriai, jo šeimininkei pro
testuojant, jis visvien išvyko, 
nes anot pačio klebono, ,jo 
kaip kunigo pareiga”.

Pakeliui taksi sustojo ir į jį 
įlipo du vyrai. Nors kunigas 
sakė, kad nepatogu priimti 
daugiau keleivių, nes vežą 
Švenčiausią, vyrai nekreipė 
dėmesio. Kiek pavažiavus, 
taksi miške sustojo. Vyrai tada 
ištraukė kunigą iš automobi
lio, surišo rankas už nugaras 
ir kojas guminėm virvėm, 
burną užkimšo kojinėm ir jį 
tempė tolyn į balą. Gerokai 
patempus, taksi vairuotojas 
pasakė „gana”, ir taip paliko 
kunigą neįtemptą į balą.
Paskui visi skubiai nuva
žiavo.

Likęs kunigas vienas bandė 
gelbėtis, trynė surištas ran
kas ir kojas į medį. Kiek 
atsipalaidavęs, nušliaužė iki 
kelio. Šaukėsi pagalbos, bet 
mašinos važiavo ir nesustojo.
Tačiau po kurio laiko važiavo 
vienos parapietės sūnus moto
ciklu su ja ir jie, pastebėję 
kunigą, tuoj sustojo. Jie 
paėmė kunigą ir nuvežė į 
miliciją. Milicija nedėjo
didelių pastangų surasti kalti- 
ninku. Miške bąndė surasti 
Švenčiausią, bet nesurado.

Po to rezoliucijų komisija 
pateikė svarstyti paruoštų 
rezoliucijų projektą. Suvažia
vimo dalyviai iškėlė daug 
pageidavimų ir pataisų. 
Pasiūlė valdybai rezoliucijas 
atitinkamai pataisyti ir vėliau 
paskelbti.

Pirmininkas Teodoras 
Blinstrubas, uždarydamas 
suvažiavimą, pabrėžė, kad 
atstovai, grįžę į savo vietoves, 
bandytų šiame suvažiavime 
padarytus nutarimus įgyven
dinti politinio gyvenimo 
praktikoje. Ir pakvietė sugie
doti Lietuvos himną.

DARIUS-GIRENAS 
Iii 3—1 9 8 3

E. JA8IŪNO paruošta knyga - albumas apie žymiuosius 
lietuvius Atlanto nugalėtojus - lakūnus S. DARIŲ ir S. 
GIRĖNĄ jau išėjo iš spaudos. Leidinys gausiai iliustruo
tas, paruošta angliškai ir lietuviukai, didelio formato, 
264 psl., kieti viršeliai, gražiai išleista. Tai vertinga do
vana kiekvienai progai. Kaina su persiuntimu 27 dol.

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chioago, IL 60629

Alinote gyventojai dar prideda $1.75 valstija* taksų.

Kun. Vaclovas Stakėnas yra Bartlett, DI.—tor rent 5000 sq. ft 
51 metų amžiaus, buvo stip- J>ldg. w/100o sq. ft. of office space. 
rios sveikatos, tarnavęs 1 DePressed dock & ov’"hd- d”- 
kariuomenėj. Prieš paskiriant 01111,5/240 volt service’ 54 sq’ ft CaU
klebonu į Krokialaukį, jis buvo 
vikaru Garliavoj, kur sėkmin-

MISCELLANEOUS

džios grasinimams ir liku
siųjų narių tardymams
padidėjus, galimybės ____ ...
toto veiklai nahloffėin ir katali- Kasdieniniai pasikeitimai 1 men. teto veiklai pablogėjo ir katali 3 $30.00, 6 mėn. $40.00,
kų komitetas nuėjo pogrindin. 12 mgn $50 00 sugyvenimo PO- 

Anot liudininkų, klebonas, tenciJA $15.00 Bijoritmai 6 mėn. 
kiek po šio užpuolio atsigavęs," $i5^00. Siųskite čekį ar money order 
išvyko savaitei į Šiluvą^ Saulė Jonynas, 238 Bellino Dr., Pa- 
padėkoti Dievui už stebuklą, clflc Palisades, CA. 90272. Praneš

kite gimimo datą, vietą, laiką. Neži
nant laiko, 12 vai. bus vartojama.

komi8 HOROSCOPAS, 15 lapų $15.00

kad išliko gyvas.
J. C.

LIETUVOS
ATSIMINIMAI

*

kxxxxxxxxx>ooo<x^oowxxxx>oo<

MASTER PLUMBING
Licensed, Bonded, Insured

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
lr vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai. Flood

Radijo Valanda Jau 45 metus tarnau- contr°1’ vamzdžiai išvalo-
Ja New Jersey, New York ir Corniec- »“ *ekt^ * P ?
ticut lietuviams. fow» “ hetuvl5kat

Kas ketvirtadienį, nuo 7-8 vai. va- SERAPINAS — Tel. 636-2960 
karo iš WNYM stoties, New Yorke, ooooooooooooooooooooooooo- 
1330 AM banga. Taippat kas sekma- ------- ___ . ___ ___
dienį, nuo 1:05 iki 3:00 vai. popiet, iš 
Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 
banga.

Direkt DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 SunUt Drive 

Watchung, New Jersey 07060 
Tel. (201) 753-5636

A VILIMAS 
* MOVING

Seniausia Lietuvių Radijo Programa Apdraustas perkraustymas 

Naujoj Anglijoj Įvairių atstumų
Radijo programos sekmadieniais, va- Tel. 376-1882 ar 376-5996 
dovaujamos Stepono J. ir Valentinos. 
Minkų, perduodamos nuo 8:00 iki 8:45

RADIJO PROGRAMA

vai. ryto per radijo stotį WLYN 1360 ||||||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  
b,„g»AM.,oi pačioj stoty. S[alome

Perduodama vCliausių pasaulinių H- ces!oM) Grii.nevi/imu,
nių santrauka ir komentarai, muzika,
dainos ir Magdutės pasaka. Biznio rei- VIDUDIENIO VARPAI 
kalais kreiptis šiuo adresu:

71 Farragut Road,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-2515

Ten pat gaunamas ir dienraštis 
“Draugas”.

Ign. Andrašiūnas >000000000000000000000000^

HELP VVANTED

GOVERNMENT JOBS 
$16,040 - $59,23Q/yr.

Now hiring.
Call 805-687-4000 Ext. R-10061 

for current federal list.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuomojamas 3-jų miegamų
jų butas pirmame aukšte, at
skiras apšildymas, naujai išda
žytas. 65ta ir Washtenaw Avė. 
$375.00 mėn. Skambint vaka
rais tel. 476-1428.

ROOM ROR RENT to a female 
of good character. preferably a 
non-smoker. Ūse of kitchen &l 
Utilities provided. Call after 5. 

Tel. 476-5712

IŠNUOM. 3-JŲ KAMBARIŲ 
APŠILDOMAS BUTAS

2440 W. 63rd St, Chicago, IU. 
Nuoma — $350 į mėnesi-

Skambint — 925-8400

312-697-7210, Mon. thru Fri., 
8 ajn. to 5 p.m.

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St., tel. 776-1486

pasakojimų ir pasakų knygą
Apie šiv knygą daugelio romanų 

ir novelių laureatas Jurgis Gliaudą 
“Laiškuose lietuviams” tarp kitko ra
šo: “Dešimt rinktinės pasakojimų ro
do įvairias epochas, turi buities sko
nį pasakos žanre... Autorius yra in- 
tensyvėjančio įspūdžio mediumas — 
toks gi tai gero beletristo darbo me
todas!... Plonoji (120 puslapių) ‘Vi- 
iudienio varpų’ rinktinė yra drūta ir 
iptekusi pasakojimo menu”.

Knygą išleido Lietuviškos knygos 
dubas. Kaina su persiuntimu 7 dol.

Rašyti:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, III. 60629

P.S Illinois gyventojai dar prideda 
18 ct. valstijos taksų.

mimiiimiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimii

Lpsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 
les jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
ienraštis, gi skelbimų kainos yrą irt
iems prieinamos.

REAL ESTATE

OO^-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOr >

M. A. ŠIMKUS 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC
4259 S. Maplevvood 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai.
©ooooooooooooooooooooooo  o o

ŠIMAITIS REALTY 
Income Tax — Notary Public 

2951 W. 63 St. 436-7878

all ceat'v
an mdependpni membėf

Paulius jasinevicius

4137 sauk Oail 
nchton patk illmo'S 6047, 
oM.ce (3t2> 747 7790 
residence 755 788?

LEMONT AREA
EXECUTIVE’S HOME - Two story 
brick with pillars & circular drive. 4 
bedroom, 3 1/2 baths, huge family 
room with wet bar. Wooded lot with 
creek at rear; in ground pool. $220,000.,

A CLASSIC BEAUTY - 4 bedroom, 2 
baths, full basement, gorgeous entry 
with winding staircase welcomes you 
into a warm and inviting home. 
Quality construction thruout. Huge 
master bedroom with jacuzzi plūs 30” 
closet, skylights. Too many amenities 
to list. $249,900.

tčŠZjtTZI
Olsick & Co. Realtors 
1180 State St., Lemont, IL 
257-7100

Excellent Investment Properties 
With Positive Cash Flow. 24 Units 
— $550,000, 42 Units — $799,000, 49 
Units — $1,100,000 (Oak Park, IU.), 
25,000 sq ft. off. $975,000, 4 stores — 
$2919,000. M

Open — Sat. 9 AM 
Bemard Bajoras, Cohen & Assc. 

312-771-9565

MINNESOTA - 120 Mi N of Twln Cltles
Jusi orr 1-35 

Mte Acre Farm
Unbellcvsbie opporiunliy to own acrcagc w/home and Investment.

By Owncr
240 llllablc, 240 pasturcd, 320 undcvelopvd, includcs mod. 3 BU home. 
Kit, llving room. dining. bath, full bsmt. Ncw shlngies, weli, gas & 
wood fumace. 3 pole bams.

Bonus

Gold, Uranlum & Oil Rlghls
Goid mine withln g mi.-core tcsiėd for uranium. Oi! p-jtenlia. u.-tder 
Lake Supvrior 50 mi. away. Owncr\ <r iand in arės bu ve signed leas- 
ing rlghta w/mining co’s Irom C-n-ulo Only 'LHMJ.Uv per acre for 
everything.

Contaet ©ūme r ‘ r. i.thmanV 
Ri ’ HUtnan MN 5843$,

612/277-3182

Prie 52-ros ir California, sa
vininkas parduoda naujesni 
3-jų miegamųjų bungalovv, pil
nas rūsys, 2 mašinų garažas. 
$52,000. Teirautis tel. —

776-5638 arba 599-3753

Marąuette Parke išnuomuoja- 
mas o kamb. butas, 3 mieg., 
šaldytuvas ir pečius virimui. 
Dėl nuomos susitarsime.

Tel. 776-^513

AUSTIN. TEKĄS
12, + aeres Zoned Geheral 
Retail. All Utilities available.

N. Lamar location. — High traffic — 

Tel. (512) 473-2797

SOUTH TEXAS FARM AND 
BRUSHLAND FOR SALE

1.044 Aeres of Brush at $700.00 
2180 Aeres of Prlmeland at $750,00 

Mušt See to Appreciate. Price 
Negotlable for Fast Sale.

TeL 512-842-3614

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namų pirkimas — Pardavimas

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie — 778-2233

Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienr. “Drauge”.



PASISEKĘS BANDYMAS
Lietuvių Sodyba po vienerių metų

,PlT_a_8?S lletuvių iniciaty- v. ROCIŪNAS nų, sodyboje
va, pastangomis ir federa
linės valdžios pinigais vyres
niojo amžiaus žmonėms 
įvykdytas projektas atšventė 
vienenų metų sukaktį. Pereitų 
metų rugsėjo 22 d. buvo 
užbaigtas šešių aukštų, 82 
butų, iš kurių 62 butai dviejų 
asmenų šeimai ir 20 viengun
giams, pastatas. Buvo gauta 
3.4 milijonų federalinės val
džios paskola. Lietuviškai 
namai pakrikštyti „Lietuvių 
sodybos” vardu, angliškai 
vadinamas Lithuanian 
Center, 3425 Ridge Rd., 
Willoughby, Ohio, 44094.

Centras yra apie 9 mylios 
nuo Clevelando lietuvių centro 
~” Dievo Motinos parapijos ir 
Lietuvių namų Clevelande. 
Tiktai 4.25 akro sklypo dalis 
panaudota pastatui, automo
biliams pastatyti aikštėms, 
žolynams su dekoratyviniais 
medeliais ir t.t. Likęs žemės 
plotas planuojamas panaudo
ti prieglaudos statybai. Jau 
tuo reikalu užsuktas ratas: 
tyrinėjamos sąlygos leidimui, 
paskolai, prieglaudos dydžiui 
ir t.t.

Iš tikrųjų, jei viskas klosty
sis gerai, ši vietovė, patogi 
prie susisiekimo arterijų, 
greitai galės išsivystyti į vyr. 
ma-žiaus žmonių patogią 
gyvenimui vietą. Čia gyvenan
tiems statomas didžiulis 
prekybos centras yra tiktai 
kelių šimtų pėdų atstume. 
Pirkimo centre bus įvairios 
krautuvės, bankas ir kitos 
įstaigos bei įmonės. Kai kurios 
iš jų jau bus atidarytos šių 
metų gale.

gyvena tiktai 23 lietuviai. Jau 
dabar yra susidaręs gana 
ilgas sąrašas norinčiųjų čia 
gyventi. Sodybos administra
cija prašo planuojančių ateity 
čia gyventi nedelsiant regist
ruotis, rašant sodybos admi
nistratorei Danai Cipkienei 
paduotu adresu.

Prisiminta sukaktis

Vienerių metų darbo sukak
čiai paminėti sodybos 
administratorė D. Cipkienė 
kartu su visais sodybos 
gyventojais ir kviestais 
svečiais rugsėjo 22 d. surengė 
vaišes. Panašios vaišės yra 
ruošiamos kiekvieną mėnesį, 
kada yra atšvenčiami ir tą 
mėnesį gimusiųjų gimta
dieniai. Tą 22-sios sekmadienį 
buvo prisiminti ir pasveikinti 
net septyni gimtadienininkai, 
jų tarpe ir pati sodybos admi
nistratorė.

Administratorė Cipkienė 
pasveikino gyventojus ir 
svečius (iš viso apie 130) ir 
džiaugėsi, kad, Dievui pade
dant, centras įkurtas. Prieš 
ketverius metus, iškėlus šią 
mintį, kalbėjo ji, daugeliui

nų, sodyboje savo gražią 
savanorišką duoklę atiduoda 
būrys žmonių. Albina Ožinskie- 
nė du kartus per savaitę 
praveda mankštą, gail. sese
rys Kazė Vaičeliūnienė ir 
Izabelė Stankaitienė tikrina 
kraujo spaudimą, duoda 
patarimų sveikatos, mitybos ir 
kitokiais reikalais. Prieš Vely
kas jaunučiai ateitininkai 
surengė pavasario koncertą, 
padainuodami, grodami akor
deonu, skambindami kanklė
mis. Sodyba turi du kartus per 
savaitę rankdarbių-užsi- 
ėmimų klasę, bingo žaidimus. 
Lietuviai turi savo atskirus 
susirinkimus. Giedros Korp! 
turėjo (spalio 13 d.) sodyboje 
susirinkimą, kur tarėsi su 
administracija, kaip padėti 
lietuviams sekmadieniais 
nuvykti į lietuviškas pamal
das ir kitus parengimus. Sody
ba turi lietuvių ir anglų kalba 
nemažą knygyną. Norintieji 
gali pasisodinti daržovių ar 
gėlių prie sodybos esančiame 
sklype. Žodžiu, įvairus gyveni
mas vyksta šioje vyr. amžiaus 
žmonių sodyboje.

Oficialus atidarymas

Nors sodyba jau įžengė į

ansamblis, chorai ir dabar 
pastatytas tokio pobūdžio cen
tras kelia pasididžiavimą. 
Ypatingai iškėlė Br. Snarskio 
nuopelnus šį projektą vyk
dant.

Miesto meras Eric Knudson 
pasisakė, kad visada rėmęs šio 
pastato ir prekybos centro 
įkūrimo mintį. HUD atstovas 
Phillip Giaconia nepagailėjo 
gražių žodžių už centro 
pastatymą. Br. Snarskis nupa
sakojo šio projekto statybos 
eigą ir visas sutiktas kliūtis ir 
padėkojo talkininkam, padėju-; 
šiem įvairias problemas spren- 
džiant. Miesto konsultantas 
socialiniams reikalams prof. 
H. Robbins sakėsi sekąs šio 
centro darbą ir pagyrė Danos 
administraciją. Statybą vyk
dant nuoširdžios talkos 
susilaukta iš dr. H. Brazaičio, 
Juozo Si empužio, kongres
meno Brown, kongresmeno 
Eckert, adv. Širvaičio, HUD 
tarnautojo-pareigūno A. 
Kasulaičio ir t.t. Ir sodybos 
gyventojai pasakė savo 
nuomonę apie gyvenimą čia, 
kur visi jaučiasi esą kaip 
viena šeima, padedą vieni 
kitiems, ir dėkojo tiems, kurie 
šį projektą pradėjo.

Sodybos gyventojai ir 
svečiai buvo pavaišinti kava 
ir pyragaičiais.

Čia rašantysis šį projektą 
sekė iš pat pradžios visose 
fazėse ir informuodavo lietu

vius. Ir dabar laikas nuo laiko 
ten užsuka ir stebi kasdieny
bę. Apsilankius administra
cijos raštinėj, teko skaityti 
Departamento HUD apžval-1 
gos raportą, surašytą š.m. bir-1 
želio 27 d. Raporto išvadoje! 
konstatuojama: „Projektas

SKULPTŪRŲ DAŽYMAS

Beveik visa tradicinė lietu
vių liaudies skulptūra buvo 
polichromuojama. Pirmiausia 
skulptūrėlės buvo grunto- 
jamos: ankstyvesniojo laiko
tarpio gipsu, vėlesniojo — j 
pokosto ir bronzos miltelių 
mišiniu. Nuspalvinimui buvo 
vartojami įvairaus intensyvu
mo raudoni, mėlyni, balti, žali, 
geltoni, juodi aliejiniai dažai. 
Skulptūros detalės puoštos 
auksine ir sidabrine spalva. 
Dažyta lygiomis spalvomis, be 
atspalvių. Dažus pasiruoš
davo patys meistrai iš milte
lių ir alyvos. Sumaišę įvairių 
spalvų dažus, gaudavo nori
mo intensyvumo spalvą. Kar
tais būdavo dažoma pagal 
spalvotus paveikslus. Retas 
kuris meistras, darydamas 
skulptūrėlę, antroje pusėje 
išrašydavo metus (ši pusė. 
kaip nematoma, būdavo palie

kama nedažyta). Dažniau 
padarymo metai buvo išpj aus
tomi memorialinio paminklo 
stulpe.

DRAUGAS, antradienis, 1985 m. lapkričio mėn. 12 d.

tvarkomas ir užlaikomas 
HUD nuostatų ribose. 
Vadovybės štabas (ypatingai 
Dana Cipkienė) turėtų būti 
pagirtas už jų asmeninius 
įsipareigojimus šio projekto 
pasisekimui”.

Ar šis bendromis pastan
gomis įvykdytas projektas 
negalėtų būti puiki paskata ir 
kitose Amerikos vietovėse 
mėginti įkurti panašias sody
bas mūsų vyresniajai gene
racijai?

atrodė tiktai svajonėmis . , . , ,
pagrįstas projektas. Šiandien antruosius sėkmingus darbo 
jis jau realybė. Kun. G. Kijaus- metus bet oficialiai, žiunnt iš 
kas, kuris prieš metus šiuos federalinės valdžios pusės, ji
namus pašventino, susirinku- buv° tlkta\ 2^
sius į centro salę pasveikino, spalio 16 d., dalyvaujant HUD 
pabrėždamas, kad Dievas (Housing and Urban Develop- 
veda mus, kad mes reikalingi ment) atstovams, WiUoughby
vieni kitų, mes sudarome mie8t,0 merU1’ miesto nai?li 
vieną šeimą. Kvietė statyti mspektonui pastato archi- 
dvasinius rūmus. Dirbant kar- fe,ktui; stJatybos konsultantui, 
tu, galime daug pasiekti. LB Clevelando vyr. žmonių Vista 
socialiris skyrius atliko pasi- organizacijos atstovei,

Pradedant šios sodybos ~ darb£ °a“a‘ b”nZ“ "
kūrimą, lietuviai buvo plačiai tOrė 8U 8av° šįabuJ?1?1 8ntu’ giX iškilmėse dalyvavo
informuojami apie įsikūrimo į^mo 6l darbą atlieka taip, b O8į y
sąlygas, nuomas ir kviečiami " ^ų tX PS inž. Bro-

nedelsiant registruotis. Iš Kalbos buvo aneln ir liot... nius Snarskis (dabar Flori-
pradžių šio projekto inicia- . it„iuOTnis. ir1in Ki' b- doje), vadovavęs visam
toriai buvo optimistiškai Vlų kalbomis. Kun Kijauskas J , jabartiniai
nuteikti — užsirevistnvn po valšl4 Pravedė keletą lietu- statybos darbui dabartiniaiužs regirtravo dajnų ° 8a^edojo tarybos nanat: dr A. Butkus

„God, bless America”. - pirm Ramunė Širvaitytė -
Dana kukliomis dovanė- 8ekr- Vytautas Staškus 

lėmis padėkojo savo artimiau-
siems bendradarbiams: super- 
intendantui Leonardui 
Kedziui, raštinės vedėjai 
Danai Penkauskienei, buhal
terei Vidai Barzdukienei, 
raportų sekretoriui Romanui 
Vadopalui
Širvaičiui.

Lietuviškas nerangumas

A, f A. ONA VAIČIUS
(BlREI'AJTft)

Mirė 1985 m. šeštadienį, lapkričio 9 d.
Gimė 1898 m. rugsėjo 17 d., buvusi gimnazijos mo

kytoja Utenoj, Kaune, Alytuje, Plungėje ir Vokietijoje.
Gyvendama Hudson, New York, pasišventusi Lie

tuvai ir Dievo garbei.
Nuliūdę: vyras Domas ir sūnus Augustinas

A. f A.
VALERIJONAS SlMKUS

Vilniaus Lietuvių Sąjungos garbės narys, 
Laisvosios Lietuvos Redaktorius, Įgaliotas Leidėjas, 
Lietuvos Atgimimo sąjūdžio garbės narys, Lietuvos 
Šaulių sąjungos garbės narys. Balfo garbės narys.

Gimė Lietuvoj, Švenčionių apskr., Tverečiaus 
valsč., Lekiškės km.

Gyveno Willow Springs, Illinois.
Mirė 1985 m. lapkričio mėn. 9 d., 12:55 p.p., sulau

kęs 78 m.
Amerikoje išgyveno 35 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Ona, po 

tėvais Bielozoraitė. Pusbroliai: Antanas Šimkus ir jo 
šeima Švedijoj, Morkus Šimkus Amerikoje. Pusseserės: 
Marcelė Rašimienė, jos vyras Boleslovas, Leokadija 
Pačkauskienė, jos vyras Stasys, Jadvyga Rudavičienė 
ir jos sūnus inž. Gabrielius. Pusbroliai: Jurgis Volde
maras ir jo šeima. Krikšto duktė Nemira Grigaliūnaitė, 
jos sesuo dr. Jolanda Grigaliūnaitė. Žmonos pusseserė 
Elena ir jos duktė Zita prieš mėnesį mirusio brolio 
Viktoro našlė Aldona okupuotoj Lietuvoj.

Priklausė: Lietuvos Atgimimo sąjūdžiui, Tautos 
Fondui, Vilniaus Lietuvių sąjungai, Balfui, Krivūlei, 
Skautininkams, Lietuvos Šaulių sąjungai.

Vietoj gėlių prašau aukoti Tautos Fondui.
Kūnas pašarvotas Petkus Marąuette koplyčioje, 

2533 W. 71st pirmadienį, lapkričio 11 ir antradienį 
lapkričio 12 nuo 1 - 9 vai. vak.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 13 d. iš 
koplyčios 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, pusseserės ir pusbroliai.

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

kelios dešimtys lietuvių kilmės 
asmenų. Bet kai reikėjo 
užpildyti paskutinius 
dokumentus, kurie būtų davę 
teisę apsigyventi, nemažas 
skaičius sugalvojo dar palauk
ti ir savo pareikštiems norams 
nedavė eigos.

Gyvenimas nemėgsta tuštu
mos. Milijoninis pastatas 
negali būti laikomas tuščias, 
kol tas, ta ar tie pagaliau apsi
spręs pasirinkti šią ramią 
gyvenimo saulėleidžiui tinka
mą vietovę. Į jų vietas vėliau

ir

Savanoriška talka

Be šių asmenų, etatinių pilną
užsiregistravusieji atėjo kiti laiką ar tiktai paskiromis 
amerikiečiai. Ir šiuo metu čia valandomis apmokamų asme-

ižd., Aleksandra Sagienė, adv. 
A. Širvaitis, LB apylinkės 
pirm. VI. Gyvas, LB apygar
dos pirm. J. Mikonis, LB 
Kultūros tarybos pirm. I. 
Bublienė ir būrys Clevelando 
visuomenininkų.

, A, . . Dr. A. Butkus savo žody 
lriul pabrėžė, kad Clevelando LB, 

nors ir nedidelė, bet savo 
kultūriniais, socialiniais 
pasireiškimais ryškiai išsiski
ria iš kitų lietuviškųjų oazių. 
Dievo Motinos parapija, 
Grandinėlė, Čiurlionio

Marąuette Parko Lituanistinės Mokyklos Tėvų Komiteto 
narei STEPAI PRIALGAU^KIENEl ir SEIMAI, tėveliui

A. f A
JONUI GRUODŽIUI mirus,

reiškiame gilią užuojautą.

Marąuette Parko Lituanistinės 
Mokyklos Tėvų Komitetas ir Mokytojai

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Mylimai seseriai
A. f A. ALBINAI BRAZAUSKIENEI 
mirus, jos brolį Algirdą M. Bielskų, Spor
to Sąjungos generalinį sekretorių ir kitus
gimines nuoširdžiai užjaučia

SALFASS-gos Centro Valdyba

4330-34 So. Califomia Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-1

Mūsų kolonijose 
Lemont, IL

DE ANDREIS KUNIGŲ
SEMINARIJA LIETUVIŲ 

JAU NUPIRKTA

Spalio 7 d. „Lito” pirminin
kas Vytautas Vebeliūnas Gis 
yra ir „Kasos” pirmininkas) iš 
New Yorko atskridęs Chica
gon pasirašė De Andreis 
kunigų seminarijos pastato ir 
žemės (222 akrų) pirkimo 
dokumentus. Viskas nupirkta 
už 5.1 milijono dolerių.

Pirkinys yra Lemonte prie 
127 gatvės, tarp State ir 
Archer gatvių. Vieta Lemonto 
gyventojams jau gerai žino
ma, nes seminarijos bažny
čioje kelerius metus būdavę 
lietuviškos šv. Mišios. O po jų 
dar ir pabendravimas ten pat 
esančioje salėje. Surengta dar 
ir keletas didesnių paren
gimų, kaip kun. Juozo Pruns- 
kio pagerbimas, taip pat 
šaunus Balfo 40 metų pami
nėjimas ir kt. Visai netoli 
seminarijos yra ir Ateitininkų 
namai, taip pat jau visiems 
gerai žinomi.

Pirkimo dokumentai nors ir 
pasirašyti, bet galima dar 
atsimesti, jei Lemonto valdžia 
nepakeis namams statyti

zonos. Šiuo metu zona yra ta, 
kad namui reikia 3 akrų žemės 
sklypo. „Litas” nori statyti 
ant vieno akro kelis namus. 
Nori statyti įvairius ir 
įvairaus dydžio; kaip tai 
„Coach Houses”, ,,Town- 
houses”, „Apartment”. 
Norima pastatyti apie 1500 
vienetų, tai būtų apie 2500 
gyventojų vieta gyventi.

Amerikoje yra įsigyvenęs 
paprotys kitam vis trukdyti ir 
kitą sugniuždyti. Taip ir šiam 
„Lito” projektui atsirado truk
dytojų. Šiaurėje nuo McCarthy 
Rd. gyvena kelios dešimtys 
brangių namų savininkų, bet 
nuo pirkinio tiesia linija gal 
apie 2-3 mylios tolumo. Jie, 
norėdami trukdyti, spalio 22 d. 
šaukė susirinkimą miesto salė
je, jų tikslas sukiršyti miesto 
gyventojus, kad į Lemontą 
neįsileistų 2500 naujų gyven
tojų. Jie baugino, kad bus 
statomi fabrikai ir pigūs 
namai ir išnaudos labai daug 
vandens ir t.t. Susirinkime 
dalyvavo 8 amerikiečiai ir 
pasiklausyti tiek pat lietuvių. 
Susirinkimas laikomas 
nepavykusiu, bet vistiek 
žadėjo sudaryti specialią 
komisiją, kuri dabar „Lito” 
veiklą praneš namų savinin
kams. Baigiant susirinkimą 
išsirinko to rajono namų 
savininkų draugijos valdybą. 
Išrinkta 4 amerikiečiai ir

vienas lietuvis. „Lito” 
teisinius reikalus apsiėmė 
tvarkyti advokatas A. 
Domanskis, o administrato
rius — inž. B. Nainys.

Planavimo komisijos 
susirinkimas šaukiamas gruo
džio 11 dieną 7:30 vai. vakaro. 
Čia adv. A. Domanskis 
pateiks prašymą zonos pakei
timui ir smulkiai išdėstys 
„Lito” planus.

Planuose numatoma, kad 
aplink seminarijos pastatą 
bus statomi ne pigūs ir 
paprasti namai, bet aukštos 
kokybės, moderniški. Jokio 
fabriko ar fabrikėlio planuose 
nėra ir nebus, bet bus įreng
tas parkas ir trys ežerėliai.

Pastate esanti bažnyčia bus 
pavesta naudotis lietuviams. 
Skelbiama, kad lapkričio 24 d. 
vėl bus pradėtas šv. Mišių 
atnašavimas, o po jų ir viso 
pastato apžiūrėjimas. Džiugi 

i naujiena, kad vėl grįžtame į 
tokią jaukią bažnytėlę, bet šį 
kartą jau kaip į savą. Ją 
gražiai lietuviškai išpuošime, 
maloniai . joje jausimės ir 
melsimės lietuviškai.

Esanti virtuvė ir prie jos 
salė bus taip pertvarkyta ir 
paruoštos, kad tiktų įvairiems 
parengimams rengti. Taip pat 
bus įruoštos ir lietuviškoms 
mokykloms patalpos ir įvai
riems susirinkimams.

Andrius Laukaitis

A. f A.
KUN. ALBINUI SPURGIUI, MIC, 

mirus, seserį Antaniną Lauraitienę, brolį 
Joną su šeimomis nuoširdžiai užjaučįame
ir kartu liūdime.

JADVYGA IR PRANAS PREIKSAICIAI

A. t A. Mano mielai draugei 
MARYTEI DIDŽBALYTEI - VALIENEI

mirus,
liūdesio prislėgtom vyrui Vaclovui, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

VALERIJA SONGAILAITĖ-STANKUVIENĖ 
IR SEIMĄ

60629. Telefonas: (312)778-5374.

f-
Veda KAZE BRAZDŽIONYTE 

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

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga.

St. Petersburge: šeštadieniais, 12:30—1:00 vai.
n.n. iš WTIS stoties 1110 banga. 

Adresas: 6955 So. Campbell Avė., Chicago, IL

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUS

2533 West 71 St., Chicago - 476-2345 
1410 So. SOth Av., Cicero - 863-2108

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
z LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hvvy., Palos Hills, Illinois

Tel. — 974-4410
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x Prof. dr. Viktorija
Skrupskelytė dėsto pran
cūzų kalbą ir literatūrą Ober- 
lin College. Ji šį šeštadienį 
„Ateities” akademiniam 
vakare skaitys įžanginę 
paskaitą „Posūkis į moder
nizmą — prancūzų poeto 
Baudelaire įtaka Lietuvoje”. 
Jos paskaita bus 10:30 vai. 
ryto Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje.

x Arch. Alfredas Lutz
(Lutcius) iš Vakarų Vokie
tijos dalyvaus penktojo Lietu
vių Mokslo ir kūrybos simpo- 
ziumo architektūros 
programoje, kurioje jis vado
vaus vienai iš šešių architek
tūros sesijų ir padarys 
pranešimą apie postmodernią 
architektūrą Europoje.

x Maria Rudienė, Balfo 
centro valdybos pirmininkė, 
atidarys moterų darbų parodą 
Jaunimo centro apatinėje salė
je lapkričio 15 d., penktadienį,
7 vai. vak. Visi kviečiami 
parodoje dalyvauti ir 
susipažinti su moterų menu.

x Prof dr. Vytautas Čer
nius, Temple universiteto 
Philadelphijoje College of 
Education International 
Pedagogikos centro direk
torius, mokslinėje švietimo 
konferencijoje lapkričio 23-24 
dienomis Chicagoje skaitys 
paskaitą „Akultūrizacijos 
teorija ir vėliausi tyrinėjimų 
duomenys”. Konferencijoje 
kviečiami dalyvauti visi, 
kuriems rūpi tautinis išli
kimas, — tėvai, mokytojai, j 
švietimo institucijų vadovai, 
jaunimo organizacijų vadai, 
tėvų komitetų nariai, tautinio 
auklėjimo darbuotojai, kultū
rininkai, visuomenininkai ir 
visi lietuviai.

x Baigiantis metams
primename vyresnio amžiaus 
asmenims bei invalidams, 
neužpildžiusiems 1984 m. „Cir
cuit Breaker” (vienkartinei 
pašalpai gauti) blankus, jog 
tai reikia atlikti iki gruodžio 
pradžios. „Circuit Brea
ker” pašalpa išmokama 
asmemins, kurių metinės paja
mos neviršija 12,000 dol. Kreip
tis į JAV LB Socialinių rei
kalų tarybą, 2636 W. 71st 
Street.

x Ukrainiečiai rengia 
protesto demonstracijas šį 
trečiadienį, lapkričio 13 d., 12 
vai. popiet prie Dirkseno 
pastato (219 S. Dearborn) ir 
maldauja lietuvių kuo gau
siau prisidėti, jei galima, su 
vėliavomis.

x JAV LB Vidurio Vaka
rų apygardos valdyba pra
neša, kad Antrasis apygardos 
atstovų suvažiavimas įvyks 
lapkričio mėn. 17 d., sekma
dienį, Jaunimo centre, Chi
cagoje. Apygardos atstovai 
yra tie patys asmenys, kurie 
buvo išrinkti metiniuose apy
linkių susirinkimuose, apy
linkių valdybų nariai, apylin
kių komisijų pirmininkai, 
apygardos valdybos ir apy
gardos kontrolės komisijos 
nariai. Suvažiavimas labai 
svarbus ir ir jame prašome 
dalyvauti, nes bus renkama 
nauja Apygardos valdyba ir 
apygardos Kontrolės ko
misija. Registracijos pradžia 
8:30 vai. ryte. Kviečiame ir LB 
XI tarybos apygardos narius 
dalyvauti.

(pr.)

ARAS
Dengiame ir taisome visu rusiu 

M OGUS
Su aukštu patyrimu, esame 

apdrausti. Pats prižiūriu darbą, 
ARVYDAS Kll I A 

737-1717
arba tarp 10 v.r. ir 8 v.v. 

tel. 4U-*»o55

x Dr. Jonas Juozevičius,
Albany Medical College gydy
tojas, dalyvaus penktojo 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo medicinos programoje. 
Reumatologijos sesijoje jis 
padarys pranešimą apie 
reumatinį artritą.

x Dr. Rimantas Jonas
Petrauskas, psichologas, 
gyvenąs Toronte, Kanadoje, 
mokslinėje švietimo konferen
cijoje skaitys paskaitą „Tau
tinio identiteto vystymasis 
psichologijos teorijų šviesoje”. 
Mokslinė švietimo konferenci
ja, kurią rengia PLB švietimo 
komisija, bus lapkričio 23-24 d. 
Jaunimo centro mažojoje salė
je. Šioje konferencijoje lietu
viai mokslininkai, žinomi 
Amerikoje ar net ir pasaulyje 
įvairių sričių specialistai, 
nagrinės lietuvių išlikimo 
klausimą. Lietuviai kviečiami 
šia konferencija susidomėti ir 
joje dalyvauti.

x Marijos aukšt. mokyk
la lapkričio 22 d., penk
tadienį, ir lapkričio 23 d., 
šeštadienį, statys komediją 
„Where the Lilies Bloom” (aut. 
Celeste Raspanti). Vaidins 
Marijos mokyklos mergaitės, o 
berniukų vaidmenis suvai
dins mokiniai iš St. Rita, 
Quigley South, St. Leo ir St. 
Lawrence mokyklų. Iš lietu
viškų pavardžių minima Regi
na Plenytė. Į vaidinimą kvie
čiami moksleivių tėvai ir 
svečiai.

x Jonas Kavaliūnas, JAV
Lietuvių Bendruomenės Švieti
mo tarybos pirmininkas, 
darys pranešimą PLB ren
giamoje mokslinėje konfe
rencijoje lapkričio 24 d.,
sekmadienį, 9:30 vai. ryto Jau
nimo centro apatinėje salėje 
apie dabartinę tautinio auklė
jimo padėtį ir pagerinimus 
JAV lituanistinėse mokyk
lose. Visi lituanistinių mokyk
lų vedėjai, mokytojai ir tėvų 
komiteto nariai kviečiami 
dalyvauti šioje labai svarbioje 
konferencijoje.

x Ateitininkų „Šatrijos”) 
korporacijos atgaivinimo 
iniciatyvos ėmėsi Studentų 
ateitininkų centro valdyba. 
Lapkričio 23 d., šeštadienį, 1 
vai. p.p. studentų šatrijjiečių 
susirinkimas bus Pedago
giniam Lituanistikos instituto 
studijų ir tyrimo centre. Tą 
pačią dieną 6:15 vai. vak. 
studentų ateitininkų meno 
parodos atidarymas klasėje 
prieš didžiąją salę Jaunimo 
centre. Visi studentai atei
tininkai, susidomėję litera
tūra, menu ir muzika, prašo
mi skambinti Ramintai 
Pemkutei tel. 426-2120.

x Lietuvių Prekybos 
rūmų šio mėnesio susirin
kimas bus lapkričio 13 d., 
trečiadienį, 8 vai. vak. Dariaus 
ir Girėno posto salėje. Kalbės 
Charles Krezvvick, vyresnysis 
kongr. M. Russo asistentas, 
taip pat kalbės Aušra Cibaitė, 
,'iKasos” atstovė.

x Ieškoma lietuviškai kal
banti moteris, gyvenanti ne 
toli Berwyn, prižiūrėti ll-os 
mėnesių amžiaus mergaitę. 
Skambinkite vakarais arba 
savaitgaliais 795-6496.

(sk.)

x Lietuvių ekskursija ji 
Havajus. Organizuoja 
„Draugo” administracija 
14 dienų išvykai. Aplanky- 
sim Honolulu, Hilo ir Maui sa
las. Išvyksime gruodžio 3 d. iri 
grįšime gruodžio 17 d. Regist
ruotis iki rugsėjo 30 d. pas 
American Travel Service 
Bureau, 9727 So. Western 
Avė., Chicago, IL 60643. 
Tel. (1-312; 238-9787.

(«k.)|

x Teresės Zilytės, Metro
politan operos žvaigždės kon
certas sekrn., gruodžio 15 d. 3 
vai. First Chicago Center. 
Bilietai — Patria, 2646 W. 71st 
Street, 778-2100 $25, $15, $10.

(sk.)

x Dr. Raminta Lampsa- 
tytė, Hamburgo muzikos kon
servatorijos profesorė, lapkri
čio 10 d. lankėsi 
Gelsenkirchene, kur susitikusi 
su sol. Eva Tamulėnaite, 
repetavo ir galutinai aptarė 
Margučio rengiamo koncerto 
programą. Koncertas bus 
gruodžio 1 d. 3 vai. p.p. Jauni
mo centre.

x Rožė Gražina Maine- 
lytė-Jasinskienė iš St. 
Petersburgo, Fla., yra atvyku
si į Chicagą ir apsistojusi pas 
savo seserį Bertašienę, lanko 
ir kitus gimines bei pažįs
tamus. Ji yra Lietuvių 
Bendruomenės paskelbto 
jaunimo literatūros konkurso 
mecenatė ir žada įteikti 
tūkstantinę laimėjusiam auto
riui. Konkurso rezultatai dar 
neskelbiami.

x A. a. Valerijonas Šim
kus, 78 metų amžiaus, 
„Laisvosios Lietuvos” leidė
jas, Balfo ir Lietuvių Atgimi
mo sąjūdžio ir Vilniaus krašto, 
lietuvių veikėjas, po ilgos ligos 
mirė lapkričio 9 d. Buvo gimęs 
Lekiškės km., Tverečiaus 
valsč., Švenčionių apskr. 
Pašarvotas Petkaus Mar
ąuette laidojimo koplyčioje. 
Laidojamas lapkričio 13 d., 
trečiadienį, po pamaldų Švč. 
M. Marijos Gimimo par. 
bažnyčioje Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. Nuliūdime 
liko žmona Ona ir daug gimi
nių bei organizacijų, kuriose 
velionis dalyvavo. Plačiau bus 
vėliau.

x „The Chicago Catho
lic” savaitraštyje, lapkričio 8 
d. laidoje, yra kun. J. Pruns- 
kio straipsnis etnikams skir
tame puslapyje. Jis rašo apie 
kun. K. J. Matulionį, kun. A. 
Svarinską ir kun. S. Tamkevi- 
čių, jų persekiojimą ir nubau
dimą. Panaudoja Kronikos ži
nias. Tame pačiame puslapyje 
yra žinutė apie S. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
organizuojamą Kalėdų papuo
šalų darymą.

x Jaunimo centro narių 
metinis susirinkimas šaukia
mas šį sekmadienį, lapkričio 
17 d., 11 vai. ryto Jaunimo 
centre. Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

x Vytautas Aušrotas iš 
Toronto yra atvykęs į Chi
cagą ir apsistojęs pas savo gi
mines. Ta proga, kaip uolus 
knygų platintojas, aplankė 
„Draugo” administraciją ir 
užsisakė daugiau naujausių 
knygų platinti Toronto lietu
vių tarpe.

x Moterų sąjungos 67-tos 
kuopos susirinkimas bus atei
nantį sekmadienį, lapkričio 17 
d., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje 2 vai. p.p. 
Visos narės kviečiamos daly
vauti.

x Vytautas Andriulis, 
Chicago, III., S. Vilinskas, 
Windsor, Ct., grąžino laimėji
mų šakneles ir kiekvienas pa
aukojo po 15 dol. Nuoširdus 
ačiū mieliems mūsų rėmėjams.

x A. A. Prano Nedo mir
ties metinės bus minimos 
lapkričio 16 d. 10 vai. ryto bus 
Mišios Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Maloniai prašome drau
gus, pažįstamus jose daly
vauti ir pasimelsti už jo sielą.

Liūdinti žmona ir 
sūnus su šeima

(pr.)
x Vajaus proga Lietuvių 

Fondo nariai padidino įnašus 
ar įamžino artimuosius: 250 
dol. P. ir H. Šapalai, 200 dol. 
Kun. Kazimieras Simaitis, 150 
dol. J. ir A. Januškevičiai, po 
100 dol. A. ir A. Bliūdžiai, G. 
Juodikienė, dr. S. Jankus, dr.
L. Petreikytė, New Yorko Liet. 
Gydytojų dr-ja, L. Tarvy
dienė, Venezuelos Liet. dr-ja. 
Nauji nariai ar padidinę 
įnašus už 100 dol. auką gauna 
svečio bilietą į Lietuvių Fondo 
vajaus užbaigtuvių banketą 
lapkričio 16 d. L. T. namuose. 
Įnašai priimami LF būstinėje, ( 
3001 West 59th St., tel. 471-1 
3900.

(pr-)

Dalis Chicagos Jaunimo centro Moterų klubo narių, pasirengusių patarnauti svečiams. Iš 
kairės: Z. Žilevičienė, S. Endrijonienė, S. Plenienė, E. Motušienė, O. Siliūnienė, M. Saliklienė, 
J. Prenskienė, S. Burokienė, B. Podienė.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
JAUNIMO CENTRO 
MOTERŲ KLUBAS

Rudenį prasidėjus įtemp
tai Chicagos lietuviš
kai veiklai, krinta į akis, 
kad didesnė tos veiklos 
dalis vyksta Jaunimo centre. 
Iš tos didesnės dalies geroka 
veiklos dalelė tenka mažai 
organizacijai, kurią sudaro 
vos 20 narių. Tai Jaunimo 
centro Moterų klubas, kuris 
veikia jau penkeri metai. Tam 
klubui vadovauja Salomėja 
Endrijonienė. Klubas organi
zuoja įdomius vakarus. 
Lapkričio 8 d. — dail. T. 
Valiaus pomirtinės mono
grafijos sutiktuvės, o lapkr. 15- 
18 d. — Moterų laisvalaikio 
rankų darbų parodą.

Pirm. S. Endrijonienė 
klausinėjama paaiškino, kad 
moterų klubo visas darbas, 
visa veikla teturi vieną tikslą 
— išlaikyti Jaunimo Centrą, 
kad jis nebankrutuotų. Klubo 
narės visaip vilioja visuo
menę, kad ji suneštų lėšas 
pastato šildymui, šviesai, 
visiems kitiems reikalams. 
Tuo tikslu klubas ruošia kultū
rines vakarones, Poezijos 
dienas, knygų sutiktuves, 
ruošia Vasario 16 minėjimus. 
Moterų klubo rūpesčiu buvo 
išleista populiari virimo 
knyga. Klubo narės budi JC 
dovanėlių krautuvėlėje, verda 
ir pardavinėja kavą, kepinius 
ir t.t.

Tai ką jūs su tais pinigais 
darote, ar tik užmokate už 
šviesą ir šildymą? Pirmininkė 
nekantriai atsakė, jog Moterų
klubas dovanojo pokylių salei į dainų. Ir šiame koncerte apie 
tris komplektus staltiesių, tuzinas naujų. Solo partijas 

atliko M. Motiejūnas ir V. 
Žiedonis. Okteto geras pasi-

naujus ąsočius, ratukus mais
tui atvežti, elektrinį laikrodį, 
naują dulkių siurblį. Buvo 
atnaujinta žemutinė salė. Per 
savo 5-kerių metų veiklą Mote
rų klubas jau surinko iš dos
nios visuomenės apie 15,000 
dol. Jaunimo centro reika-1 
lama. Mes esame tik tarpinin

„Uždainuokim!” — Clevelando dainos ir muzikos vienetas koncertuos Chicagoje lapkričio 17 
d. Jaunimo centre. Iš kairės: Vitas Cyvas, Paulius Nasvytis, Rytas Urbaitis, Gytis Motie
jūnas, Jonas Muliolis, Paulius Žiedonis, Edas Kijauskas, Darius Motiejūnas ir Marius Tatarū- 
nas. Diriguoja Algirdu. Bielskus. Nootr. y, Baccvlflau, ,

kės tarp visuomenės susi
domėjimo ir JC išlaidų, 
paaiškino nubėgdama klubo , 
pirm. S. Endrijonienė. Darbš
čiausios klubo veikėjos yra 
kitos valdybos narės: vice
pirmininkė M. Saliklienė, 
sekretorė S. Burokienė, 
išdininkė O Rušėnienė ir 
ryšininkė su spauda ir radiju
M. Macevičienė.

P.

CLEVELANDO OKTETO 
KONCERTAS

Vasario 16 gimnazijos rėmė
jai Chicagoje lapkričio 10 d. 
Jaunimo centre suorganizavo 
koncertą su dainininkais iš 
Clevelando. Pradžioje organi
zacijos pirmininkas K. Milko
vaitis priminė, kaip svarbu 
mums sudaryti lietuvišką 
atmosferą savoje gimnazijoje 
priaugančiai išeivių jaunimo 
kartai ir kaip svarbu remti tą 
gimnaziją. Koncerto prog
ramą atliko Clevelando vyrų 
oktetas, vadovaujamas muz. 
Ryto Babicko.

Pirmosios programos pusės 
dainos — lietuviškų liaudies 
melodijų, atkurtos mūsų 
kompozitorių. Iš vyriškų krū
tinių žaviai skambėjo Pajūrio 
daina (Kuprevičiaus), Daunoj 
lilio^ (Tallat-Kelpša), O, dalele 
(Vasiliauskas), Anoj pusėj 
Nemunėlio (Babickas), Jūrei
vių maršas (Paulauskas), Aras 
(Butkaus), Žemė gintarinė 
(Gorbulskis).

Oktetas Chicagoje koncer
tuoja jau penktą kartą, iš viso 
padainavęs apie 60 naujų

ruošimas, parinktų dainų me
lodingumas bei dainininkų 
balsų pajėgumas koncertą 
darė labai patrauklų. Tai 
pareiškė publika savo gau
siais plojimais, juo labiau, kad 
dainos buvo pasirinktos patrio

tinės, nostagiškai primenan
čios Lietuvą.

Praleidę porą programon 
įrašytų dainų, svečiai daini
ninkai padainavo dvi kitas, 
pavadinę meilės dainomis: 
Prie šaltinio (Vaikevičius), 
Gimtinė (Makačinas). 
Dainoms palydą fortepijonu 
sudarė pats okteto vadovas R. 
Babickas su savo paaiški
nimais.

Patrauklaus įvairumo okte
tas įnešė, padainuodamas hu
moristines dainas: Kvietimas į 
Sūduva (Juozapaitis), Žemai
čių daina (Gaižaus is) ir 
Motociklą pirko Rokas.

Vasario 16 gimnazijai remti 
centrinio komiteto pirm. K. 
Milkovaitis perdavė sveiki
nimą Vasario 16 gimn. direk
toriaus Andriaus Smito ir 
priminė gautas aukas gimna
zijai, įteiktas šio koncerto 
proga.

Antroje dalyje vyravo tarp
tautinių kompozitorių kūri
niai. Ilijos daina iš filmo 
„Never on Sunday (Hadi- 
jakis), Valsas (Brahms), Tavo 
vardas (Gorbulskis), Gėlės 
mėnesienoj — tango (You- 
mans), Ten vėjas (Loewe), 
Jūreiviška sakmė (Gorbuls
kis), Granada (Lara), Mažas 
kreivas žmogus.

Oktetą lydėjo gražus pasise
kimas. Visi dainininkai buvo 
papuošti prisegta gėle. Atsidė
kodami dar padainavo „Ten
už aukštų kalnų”. Tarp Chi
cagos lietuviams pažįstamų 
okteto dainininkų šiemet buvo 
ir vienas naujas. Paulius 
Nasvytis, įsijungęs į oktetą 
prieš jų išvyką į Australi
ją- v

Koncerte buvo gausiai 
publikos. Buvo matyti gen. 
kons. J. Daužvardienė, vysk, 
V. Brizgys, vysk. A. Trakia, 
PLB pirm. V. Kamantas, ALT 
pirm. T. Blinstrubas, provin- 
ciolas kun. dr. V. Rimšelis, dr. 
V. Kriaučeliūnas. Atsisvei
kindamas oktetas dar sudai-

Iš ARU IR TOLI
JAV

— Spalio 10 d. Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Inter
national Services Committee 
kvietimu, O. Bačkienė daly
vavo pobūvyje, kur Žmogaus 
teisių sekretoriaus asistentas 
padarė pranešimą. Jis savo 
pranešime daugiau palietė 
atskiro žmogaus teises, bet ne 
tautos kaip žmonių grupinio 
vieneto.

— Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo minėjimas Los 
Angeles bus lapkričio 24 d., 
sekmadienį, su pamaldomis 
Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, vėliavų pakėlimu, 
akademine dalimi. Akademi
nė dalis bus 12 vai. dienos 
parapijos viršutinėje salėje. 
Meninę programą atliks vyrų 
kvartetas, kurio repertuaras 
naujas ir paruoštas Detroito ir 
Clevelando lietuviams. 

PRANCŪZIJOJE

— Paryžiuje UNESCO 
rūmuose lapkričio 21 d. bus 
Pasaulinio motinų sąjūdžio 
tarptautinės tarybos posėdis, 
kuriame pakvietė dalyvauti ir 
O. Bačkienę kaip to sąjūdžio 
tarybos narę. Negalėdama ten 
būti, suteikė įgaliojimą to sąjū
džio generalinei sekretorei 
Mme de Vaublanc. Lapkričio 
22 d. tas sąjūdis Palais de 
Luxembourg Paryžiuje ruošia 
apskrito stalo konferenciją, 
kurioje bus studijuojama: 
vaiko auklėjimas — De 
l’agressivitė au dynamisme 
crėateu (nuo agresyvinio į 
kūrybinį dinamizmą). Daly
vauja specialistai auklėjimo 
klausimais.

navo „Kai pūga siaučia”.
Clevelando okteto koncer

tas buvo maloni meniška 
atgaiva. PLB pirm. V. Kaman
tas savo žodyje priminė 
Vasario 16 gimnaziją, dėkojo 
gimnazijos rėmėjams, B. 
Jasaitienei, kuri rūpinasi, kad 
daugiau moksleivių vyktų į 
gimnaziją, dėkojo Lietuvių fon
dui ir gimnazijos rėmėjams. 
Pirm. K. Milkovaitis visus 
pakvietė vaišėms į kavinę, kur 
dalyviai galėjo pabendrauti su 
okteto nariais: P. Babicku, A. 
Giliu, M. Motiejūnu, G. Motie
jūnu, R. Butkum, R. Zyle, P. 
Nasvyčiu, V. Žiedoniu. Chica
ga oktetui nuoširdžiai dėkin
ga.

J. Pr.

NEPAILSTANČIOS
MOTERYS

Čia pat jau moterų lais
valaikio darbų paroda, kurią 
jau kelinti metai iš eilės ruo
šia Jaunimo centro Moterų 
klubas. Gera proga įrodyti, 
kad lietuvės moterys darbš
čios ir išradingos. Šioje paro
doje matysime įvairių rank
darbių: mezginių, siuvinėtų 
paveikslų, vazų, lėlių, tapybos 
ir grafikos kūrinių.

Nors namuose visokio triū
so begalės, bet moterys, lyg 
tos darbščiosios bitelės, atran
da laiko pasiuvinėti, pamegzti 
ir patapyti. Reikia džiaugtis, 
kad tokios parodos ruo
šiamos. Jos teikia progos tuos 
laisvalaikio darbus išstatyti, 
parodyti visuomenei. įdomu, 
kad visos šios parodos dalyvės 
ne profesionalės, tik mėgėjos.

Atsilankę į šią parodą, 
kurios atidarymas įvyks 
lapkričio 15 d. 7 vai. vakare 
Jaunimo centro žemutinėje 
salėje, paskatinsime moteris ir 
toliau savo laisvalaikius 
negaišinti pašaliniams nie
kams, bet sunaudoti kokiai 
nors meninės išraiškos šakai.

Br. P.
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