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LKB Kronika Nr. 68 

Iš Vlado Lapienio 
teismų 

(Tęsinys) 
Nuo 1984 m. vasario iki 1985 

m. rašė savo „memuarų" nau
jai papildytą variantą i r 
spausdino rašomąja mašinėle 
144 lapuose ne mažiau 2 egz. 

1985 m. sausio 4 d. suėmimo 
metu Kauno mieste, gyvento
jos Onos Dranginytės bute 
(TSRS 50-čio prosp. 16-92) jis 
buvo aptiktas toliau berašąs 
..memuarus". 

Siame kūrinyje V. Lapienis 
šmeižia tarybinę santvarką, 
jos organus, niekina tarybinio 
teisingumo sistemą, iškreiptai 
traktuoja tarybinės demokra
tijos principus, rašo apie taria
mą religijos persekiojimą. 
Tarybų Sąjungoje, liaupsina 
tarybinius nusikaltėlius (kun. 
A. Svarinską, S. Tamkevičių), 
ragina sekti jų pavyzdžiais. 

1984.11.13 platinimo tikslu 
nešėsi „LKB Kroniką" Nr. 57, 
58, 59, 60, „Lietuvos ateitį" Nr. 
6. turėjo rašytus rankraščius 
„Gulago dantračiai triuškina 
AT", „Belgrado konferencijos 
mašinraščius, Lietuvių tautos 
dorovinės kultūros proble
mos'', „Kunigas D. Dudko dėl 
jo padaryto pareiškimo..." 

Dėl šių kaltinamoje išva
doje padarytų kaltinimų reikia 
pasakyti štai ką: „Tarybinio 
kalinio memuarai" — tai 
mano paties išgyvenimai kali
nimo laikotarpiu (1976-1981 
m.). kur ia i s jokiu būdu 
nesiekiama silpninti tarybų 
valdžią, neturint antitary
binio tikslo, nenorint tamsinti 
mūsų gyvenimo, atvirkščiai, 
— pažangą, nes memuarai — 
informacija valstybinėms ir 
partinėms institucijoms, kurių 
pareiga šalinti trūkumus tarp 
jų ir nurodytus memuaruose. 

Nors pagrindinai mano 
kaltintojai parengtinio tardy
mo metu, saugumo vyr. 
tardytojas Vyt. Pilelis ir kai 
kurie kiti saugumiečiai, mano 
memuarus vadina šmeižikiš
kais, antitarybiniais, tačiau 
tai nė kiek nesumenkina jų, 
kaip informacijos šaltinio, ver
tės. Visa bėda, kad ši infor
macija nėra džiuginanti, kelia 
skaudžius gyvenimo faktus. 
Tač iau š ios informacijos 

tikslas — padėti įveikti mūsų 
visuomenėje tarpstantį blogį, 
todėl memuarai negali būti 
prieš mane naudojami, kaip 
įkaltis. 

„Žmogaus teisių ir pagrin
dinių laisvių srityje daly
vaujančios valstybės veiks 
pagal Visuotinę žmogaus 
teisių deklaraciją. Jos taip pat 
vykdys savo pareigas kaip jos 
nus ta ty tos ta rp taut inėse 
deklaracijose ir susitarimuose 
šioje srityje bei tarptautiniuo
se paktuose dėl žmogaus 
teisių", — skelbia Helsinkyje 
1975 m. pasirašytas baigia
masis Aktas. Jeigu valstybės 
ve iks p a g a l V i s u o t i n ę 
žmogaus teisių deklaraciją, 
kurios 19 str. suteikia teisę 
kiekvienam žmogui laikytis 
savo įsitikinimų ir laisvai be 
kliūčių juos reikšti, taip pat 
suteikia teisę kiekvienam 
žmogui ieškoti, gauti ir platin
ti informaciją bei idėjas, bet 
kuriomis priemonėmis, nepri
klausomai nuo valstybės sie
nų. O iš manęs visi paimtieji 
rašiniai yra informacija, taigi 
mano veikloje nėra jokio 
nusikaltimo. Juk Visuotinėje 
žmogaus teisių deklaracijoje 
nepasakyta, kad suteikiama 
teisė ieškoti, gauti, platinti tik 
tarybinę a r antitarybine infor
maciją, bet aplamai infor
maciją. Tai reiškia visai 
nesvarbu, kaip ją pavadin
tum. Šios Deklaracijos 30 str. 
skelbia: „Niekas šioje Dekla
racijoje negali būti aiškinama 
taip, kad būtų suteikiamos 
teisės kuriai nors valstybei, 
žmonių grupėms ar atski
riems asmenims nesiimti tokia 
veikla ar griebtis tokių veiks
mų, kuriais siekiama sunai
kinti šioje deklaracijoje 
išdėstytas teises ar laisves". 
Šios Deklaracijos 11 str. skel
bia: „Niekas negali būti 
teisiamas už tai, kad nusi
kalto ką nors veikdamas ar 
neveikdamas tuo metu, kai ta 
veikla ar neveikia pagal tos 
valstybės įstatymus ar pagal 
tarptautinę teisę nebuvo laiko
ma nusikaltimu". 

(Bus daugiau) 

Kongreso svarbiausi 
darbai 

Patenkinti Senato ir Atstovų rūmų nariai, kai buvo priimtas naujas Imigracijos įstatymas. Iš 
kairės žiūrint kongr. Romano L. Mazzoli ir Charles E. Schumer, sen. Alan K. Simpson ir 
kongr. Peter W. Rodino, Jr., Dan Lungren ir Hamikon Fish, Jr. 

Sovietai išbandė 
naujus ginklus 

Išvaro Amerikos 
diplomatus 

Maskva . — Sovietų Sąjun
ga įsakė išvažiuoti penkiem 
Amerikos diplomatam, kurie 
a p k a l t i n t i šn ip inė j imu . 
Valstybės sekretorius George 
Shultz tuoj pasakė, kad bus 
imtasi atitinkamos akcijos ir 
protestuojama. Sovietai tai 
padarė vos penkiom dienom 
praėjus, kai paskutinis iš 25 
sovietų diplomatų Jungtinėse 
Tautose išvyko į Maskvą. 

Ši žinia buvo per oficialią 
Tasso agentūrą pranešta. 
Baltieji rūmai atsisakė komen
tuoti, nes ir jie sužinojo tik iš 
spaudos pranešimų. Vienas iš 
tų penkių yra Jack Roberts, 
kuris dirbo Leningrado konsu
late, o kiti keturi iš Maskvoje 
esančios Amerikos amba
sados: VVilliam Norville, 
pirmasis sekretorius, Cbarles 
Ehrenfried, trečiasis sekreto
rius, Gary Lonnųuist ir David 
Harris, abu reikalų vedėjai. 

T a s s nemini savo 25 
diplomatų, kurie privalėjo 
išvykti iš Amerikos, bet Krem
liaus kalbėtojas Georgy Arba-
tov pabrėžė, kad tai yra vienas 
iš atsiskaitymo būdų už sovie

tų diplomatų išvarymą. Sekr. 
Shultz pasakė, kokios akcijos 
imsis Amerika, priklauso 
prezidentui nuspręsti. Baltųjų 
rūmų š tabo v i rš in inkas 
Don aid Regan išsireiškė, kad 
jis manęs, jog po Reykjaviko 
susitikimo, santykiai yra 
pagerėję, deja, dabar reikia ir 
vėl galvoti apie naują planą. 

Sovietai dar nepaaiškino už 
kokius šnipinėjimo veiksmus 
amerikiečių diplomatai yra 
kaltinami. Sakoma, kad buvo 
ambasada naudojama neleis
tiniems ve iksmams prieš 
Sovietų Sąjungą ir tai turėję 
būti sustabdyta. Amerikos 
ambasados kalbėtojas Jaros
lavo Verner pasakė, kad jie 
nežino, k a d a tie penki 
diplomatai turi išvykti iš 
Sovietų Sąjungos. Apie 180 
diplomatų yra Amerikos 
ambasadoje, tai žymiai mažes
nis skaičius, negu Sovietų 
Sąjunga turi savo diplomatų 
Washingtone. 

Amerika kovo mėnesį 
paprašė sovietus, kad suma
žintų savo tarnautojus Jungti
nėse Tautose, bet tai nelietė 

Washingtonas . — Sovietų 
t echno log i jo s e k s p e r t a i 
praneša, kad Sovietų Sąjun
ga, kaip atrodo, pravedė 
tokius bandymus erdvėje, 
kurių patys reikalavo iš 
Amerikos, kad jie 10 m. laiko
tarpyje tie strateginio apsigy
nimo iniciatyvos bandymai 
nebūtų daromi. 

Jie turi priešraketinį ginklą 
laserį, kuris buvo iš Sary Sha-
gan vietovės Kazaks t ane 
iššautas į sovietų erdvėlaivį, 
kuriame Sovietų astronautai 
nešiojo specialius stiklus, 
kurie juos apsaugoja nuo lase
rio spindulių. Tai esą panašu į 
A m e r i k o s s t r a t e g i n i o 
apsigynimo programą. Ir tai 
paaiškina, kodėl sovietai 
Islandijoje reikalavo sulaikyti 
tuos bandymus, kurie išeina 
už laboratorijos ribų. Jie suti
ko, kad tie bandymai būtų tik 
tarp laboratorijos sienų. Sovie
tai dar yra atsilikę nuo Ameri
kos šios rūšies laserio 
technologijoje, o ypač spindu
linių plokščių išsiuntime j 
erdvėje skrendantį objektą, o 
taip pat ir kompiuterių pajėgu
me. 

P e n t a g o n o 
žvilgsnis 

Pentagonas tuo yra labai 
susirūpinęs. Dr. Simon Kas-
sel. Rand korporacijos moksli
ninkas, kuris bendradarbiau
ja su Pentagonu laserio 
tyrinėjimų srityje, pabrėžia, 
kad Islandijoje rusai tik norėjo 
laimėti laiko pasivyti Vaka
rus. „Yra vienas dalykas tai 
daryti laboratorijoje ir prieiti 
prie įvairių išvadų teore
tiškai, ir visai kitas dalykas 
pervesti tuos tyrimus į ginklų 
sritį", aiškino dr. Kassel. „Šito 
kaip tik sovietams ir trūksta. 
Jų technologija nėra tokia, 
kaip mūsų. Žmonės nežino 
kiek ji yra bloga. Mes bando
me juos statyti tame pačiame 
lygyje su savim... Su jais 
kalbamės todėl kad jie turi 
branduolinius ginklus". 

Keičiasi s t ra teg i ja 
Dr. S. Kassel aiškina, kad 

rusai bijo šių didelių pasikei
timų strategijoje, kas ir suda
ro pagrindą prezidento Reaga-

ambasados diplomatų. Pasku
tinis Amerikos diplomatas, 
kuris, kai kalbėjosi su sovietų 
žmogumi, buvo apkaltintas 
špionažu, turėjo išvykti gegu
žės mėnesį į Ameriką, apie 
kuri net niekas nerašė, kadan
gi tai yra beveik rutina Sovie
tų Sąjungoje. 

no antibalistiniame plane. 
Jiems dar reikia laiko. Ir jiems 
reikia tokių kompiuterių, kurie 
strateginio apsigynimo siste
moje yra nepaprastos reikš
mės, o jie jų dar neturi. Bet jie 
daro bandymus laserio srityje 
ir kartu kinetinės energijos 
ginklų tyrinėjime. 

Kazakstane jie pasistatė 
didelius įrengimus ir laserį, 
kuris šiandien gali šaudyti į 
satelitus ir ateityj s turės dar 
labiau reikšmės priešraketinė-
je sistemoje. Jis sako, kad tik 
Maskva viena turi pasaulyje 
priešsatelitinį ginklą ir gali 
Amerikos satelitus sunaikinti. 
Kai kurie ekspertai sako, kad 
sovietai jau atliko tokį bandy
mą, tačiau vyriausybė apie tai 
tyli. „1982 m. sovietų kosmo
nautai skrisdami klausė, ar jie 
turi užsidėti tuos stiklus, kai 
jie skrido orbitoje virš Sary 
Shagon vietovės", rašo James 
E. Oberg, kuris yra sovietų 
erdvės programos specialis
tas. Tai ir leidžia tikėti, kad 
ten turi laserio įrengimus. 
Pagal jį, rusai jau esą išėję iš 
laboratorijos stadijos, tačiau 
nori, kad amerikiečiai joje 
pasiliktų, sako Livermore 
Tautinės laboratorijos Cali-
fornijoje mokslininkas dr. Roy 
Woodruff, kaip jie to reikala
vo Islandijoje. 

Sary Shagan vietovėje 
Kazakstane yra didelė vieta, 
kuri labai saugoma, kaip rodo 
satelitinės nuotraukos. Prieš 
bet kokią sutartį pasirašant su 
Sovietų Sąjunga, būtinai 
reikia žinoti, kas ten ištikrų-
jų yra daroma. Nežiūrint kai 
kurių slaptų pranešimų, apie 
tą vietovę dar mažai tėra 
žinių, įspėja tas pats dr. R. 
Woodruff. Tai pastebėjo ir 
Europos satelitai. 

— N e w Yorke buvo par
duota fleita, pagaminta iš 
platinos, už 187,000 dol. Pirkė
jo pavardė neskelbiama. Ši 
fleita buvo pagaminta 1939 m. 
Verne Pouwel , k u r i s - ją 
pagamino Philadeiphijos 
orkestro nariui VVilliam Kin-
caid. 

— Meksika yra nepaten
kinta, kad Amerikos Kongre 
sas priėmė naują imigracijos 
įstatymą, pagal kurį suvar
žoma meksikiečių iki šiol 
beveik laisvas perėjimas per 
sieną. Apskaičiuojama, kad 
apie 500,000 kasmet atvykda
vo naujų meksikiečių į JAV. 
Darbdaviai, kurie priims į dar
bus nelegaliai atvykusius, bus 
b a u d ž i a m i p in ig inėmi s 
bausmėmis. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Pasaul io Žydų k o n g r e 
sas paskelbė viešai Jugosla
vijos dokumentus, kuriuose 
yra vokiečio karininko liudiji
mas, kad dabartinis Austrijos 
prezidentas Kurt Waldheim 
antrojo karo m etu buvęs žval
gybos karininkas ir padėjęs 
vokiečių naciams planuoti 
civilių žudymą, kaimų degi
mą ir kitą žmonių priespaudą. 
— rašo New York Times. 

— Filipinų prezidentė Cora-
zon Aquino pirmą kartą susi
tiko su komunistų sukilėlių 
grupe, kad galėtų baigti 17 
metų vykstantį partizaninį 
karą. 

— V a k . V o k i e t i j o s 
vyriausybė pranešė, kad stei
gia saugumo skyrių, kuris 
rūpinsis oficialiųjų asmenų 
saugumu ir ministerijų apsau
ga. 

— I n d i j o j e G y n y b o s 
sekretorius Caspar VVeinber-
ger aplankė slaptą Indijos fab
riką, kuriame yra daromi 
nauji lėktuvai. 

— Maskvoje paskutiniu 
metu televizijos programose ir 
spaudoje daug rašoma apie 
išemigravusių žmonių į JAV 
nepasitenkinimą ir Amerikos 
socialines nelygybes. Yegor 
Ligachev, politbiuro narys, 
rašydamas apie žmogaus 
teises, nurodo, kad reikia 
kreipti dėmesį į buržuazinę 
ideologiją ir žmogaus teises 
Amerikoje, kurios yra laužo
mos. 

— Naujosios Zelandijos 
kariuomenės vadovybė viešai 
skundžiasi, kad valdžios nusi
statymas prieš atominius 
ginklus, kenkia viso krašto 
gerovei. Nutraukus bendra
darbiavimą su JAV, pakenk
ta Zelandijos karinių žinių 
telkimui ir krašto pažangai. 

— Meksikai Tarptautinis 
pinigų fondas pažadėjo suteik
ti prašomą 6 bil. dol. paskolą 
krašto ekonominiams reika
lams gerinti. 

— Pak i s t ane sustojo 
Gynybos sekretorius Caspar 
VVeinberger ir ilgai kalbėjosi 
su premjeru Mohammad Khan 
Junejo ir prezidentu Moham
mad Zia ul-Haq. Po to išskri
do į Italiją. 

— Afganistano teritoriją 
palieka 8000 sovietų karių, 
kaip praneša jų pačių kariniai 
sluoksniai. Vakarų diplo
matai, pasinaudodami sateli
tų informacijomis, mano. kad 
Afganistane dar yra apie 
115,000 sovietų karių. 

— Ankaroje pasitraukė 
Turkijos vyriausybė, tuo būdu 
leisdama premjerui sudaryti 
naują vyriausybę. 

W a s h i n g t o n a s . — 99 Ame
r ikos K o n g r e s a s praeitą 
savaitgalį posėdžiavo ir nakti
mis, kad tik galėtų baigti šiai 
sesijai paskirtus darbus, nors 
ir su dviejų savaičių pavėla
vimu. Rinkimai daugeliui 
kongresmenų ir senatorių bus 
laipkrščio 4 d., tada reikia 
laiko pasiruošimui, o ypač 
propagandinei akcijai vesti. 

Paskutinių dviejų metų 
laikotarpyje kongresmenai 
sunkiai dirbo mokesčių 
pakeitimo įstatyme, imigra
cijos ir biudžeto priėmimo 
reikaluose. K a d a n g i buvo 
nusistatyta atlikti daug svar
bių reikalų, jų debatai dažnai 
i lgai užs i t ę sdavo ir vis 
pritrūkdavo laiko. Todėl ir 
labai svarbus biudžeto defici
to sumažinimo klausimas šioje 
sesijoje nebuvo išspręstas ir 
pa l ik tas sekanč iam 100 
Kongresui svarstyti, kai susi
rinks nauja sesija 1987 m. 
pradžioje. 

Kongr. Dan Rostenkovvski iš 
Illinois, kuris vadovauja dar
bų tvarkai, pareiškė, kad 99 
Kongresas buvęs labai kietas 
ir produktyvus savo darbais. 
Senato daugumos vadas Bob 
Dole pasakė, kad šis Kongre
sas palieka ateičiai priimtus 
svarbius įstatymus, kuriais 
bus vadovaujamasi dešimt
mečiais. 

Daugelis Kongreso narių 
pažymi, kad didžioji biudžeto 
deficite subalansavimo kliūtis 
yra ta, kad prezidentas yra 
priešingas mokesčių padidini
mui šio krašto gyventojams. 

S v a r b i a u s i 99 
K o n g r e s o d a r b a i 

Teisė . Prezidento nominuo
tas VVilliam H. Rehnquist 
p a t v i r t i n t a s vyr iausiuoju 
teisėju 65 balsais prieš 33. 
Antonin Scalia buvo patvir
t intas vienbalsiai. Daniel A. 
Manion patvirtintas federa-
liniu apeliacijos teismo teisė
ju. Pirmą kartą 50 m. laiko
tarpyje Senatas apkaltino 
feder alinį teisėją Harry E. 
C l a i b o r n e už mokesč ių 
nemokėjimą, kuris šiuo metu 
atlieka bausmę kalėjime. 

Mokesč ia i . Po labai ilgų 
diskusijų viešuose ir neviešuo
se posėdžiuose, priimta nauja 
federalinių mokesčių sistema, 
kuri vadinasi 1986 m. Mokes
čių reformos aktu. Anksčiau 
buvusieji 15 mokesčių grupių 
šiuo aktu suvedami į du 
pagrindinius skyrius, panaiki
nant daugelį buvusių lengva
tų. Šešiasdešimt procentų 
amerikiečių mokės mažesnius 
mokesčius, dvidešimt penki 
procentai mokės tuos pačius 
mokesčius ir penkiol ika 
procentų mokės daugiau 
mokesčių. 

— Izrae l io būsimasis prem
jeras Yitzhak Sahmir paprašė 
JAV Valstybės sekretorių G. 
Shultz uždaryti Palestiniečių 
Išlaisvinimo organizacijos 
įstaigas VVashingtone ir New 
Yorke. Shamir prašo atšaukti 
jiems duotus leidimus veikti 
todėl, kad PLO pasisakė kalta 
už ataką granatomis praeitą 
trečiadienį Jeruzalėje, kur 
žuvo vienas žmogus ir 69 buvo 
sužeisti. 

— San S a l v a d o r o prez. Jo
se Napoleon Duarte vėl prane
šė, kad prieš 8 dienas įvyku
siame žemės drebėjime žuvo 
1,500 žmonių. Savo pokalbyje 

su užsienio žurnalistais pasa
kė, kad benamių liko apie 
300,000. Daugiau nebeieško-
ma žuvusių, bet griaunami 
nukentėję pastatai . 

Pietų Afrika. Kongresas 
priėmė sankcijų įstatymą Pie
tų Afrikai, kurį prezidentas 
vetavo ir prezidento veto buvo 
panaikintas. Tai didžiausias 
prez. Reagano pralaimėjimas 
užsienio politikoje. Šiuo įstaty
mu draudžiama amerikie
čiams investuoti Pietų Afri
koje ir importuoti iš jų įvairius 
gaminius. 

A p l i n k a . K o n g r e s a s 
pratęsė svarinimo programą 9 
bil. dol. sumoje per penkerius 
metus. Taip pat priėmė švaraus 
vandens palaikymo aktą ir 
naujų vandens filtravimo 
pastatų statybą. 

V a n d e n s projekta i . Pirmą 
kartą po 15 metų priimtas 
vandens išvalymo įstatymas. 
16.3 bil. dol. skirta New Yorko 
apylinkei ir New Yorko uostui 
sutvarkyti. 

Ginklų kon t ro l ė . Federali-
niai įstatymai ginklų kon
trolės reikaluose sušvelninti, 
leidžiant laisviau juos pirkti, 
parduoti ir pervežti iš vienos 
valstijos į kitą. 

Imigraci ja . Kongresas priė
mė griežtą imigracijos įstaty
mą. Draudžiama priimti nele
galiai atvykusius į šį kraštą 
bet kokiam darbui. Visiems, 
kurie į šį kraštą atvyko prieš 
1982 m. sausio 1 d., leidžiama 
čia pasilikti. 

N a r k o t i k a i . Kongresas 
patvirtino didesnes bausmes 
tiems, kurie nelegaliu būdu 
parduoda ar vartoja narko
tikus. Žmonių supažindini
mo ir auklėjimo programai 
skirta 1.7 bil. dol. 

Kar in ia i re ika la i . Per
organizuota kariuomenės 
vadovybė. Suteikta daugiau 
gal ių vyr iausiam kariuo
menės jungtinio štabo vadui, 
p a d a r a n t jį pagrindiniu 
patarėju prezidentui kariniuo
se reikaluose. Daugiau galių 
duota atskirų kariuomenės 
sričių vadams. Kongresas 
patvirtino 3.5 bil. dol. strate
ginio apsigynimo programai. 
Prezidentas prašė 5.34 bil. dol. 
Pentagono biudžetas nustaty
tas 290 bil. dol. 

Defici tas . Palikta laisvam 
ba lansav imui skaičiavimo 
sistemoje, parduodant galimą 
federalinį turtą. 

Genocidas . Po 37 metų, kai 
pirmą kartą buvo prez. Truma-
no pateiktas, patvirtintas 
genocido įteisinimas, kaip 
t a rp t au t i n i s nus ika l t imas 
prieš tautų žudymą. 

A m b a s a d ų s a u g u m a s . 
Paskirta 2.4 bil. dol. sustiprin
ti Amerikos ambasadų saugu
m u i p a s a u l i o va l s tyb ių 
sostinėse. 

P a g a l b a k o v o t o j a m s . 
Kongresas patvirtino 100 mil. 
dol. Nicaragvos sukilėliams, 
kurie kovoja prieš proko
m u n i s t i n ę N i c a r a g v o s 
vyriausybę. Sudaryta penkių 
asmenų komisija tai pagalbai 
koordinuoti. 

Tau t i nė gėlė. Kongresas 
nubalsavo, kad rožė bus laiko
ma tautine Amerikos gėle. 

KALENDORIUS 
Spalio 21 d.: Hilarijonas. 

Uršulė. Rikantas. Gilanda. 
Spalio 22 d.: Melanas. Salo

me. Sudimantas. Minė. 

ORAS 
Saulė teka 7:08. leidžiasi 

6:02. 
Temperatūra dieną 64 1.. 

naktį 47 1. Galimas lietus, 
popiet debesuota. 
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KOKAINO 
PIKTNAUDŽIAVIMAS (2) 

Tvarkykimės su savais nusi
teikimais ir vaikams talkin
kime vystytis į normalius 
asmenis — tik taip elgdamiesi 
pajėgsime apsieiti be kokaino! 

Mediciniškas 
r ag in imas 

Neperdedant nustatyta, kad 
dešimt milijonų amerikiečių 
naudoja kokainą beveik regu
liariai. Gatvės kokainistai 
kokainą vadina įvairiais var
dais: „coke", „snow", „C", 
„giri", „leaf'. „toot", „flakes", 
„nose candy", „her" ir „white 
lady". 

Kokainas suskirstomas gra
mais arba „spoons" (pusė 
g ramo) . P a p r a s t a i , j i s 
sumaišomas su saldžia me
džiaga (manitol, lactose ar 
sucrose). Apgavikai vietoje 
kokaino pakiša kitokias me
džiagas: kofeiną, amfeta-
miną, pnenylpropamolamine, 
procaine ir lidocaine. Tuo 
būdu kokainis tas , many
damas, kad perka gryną 
kokainą iš tikrųjų gali jo gau
ti maždaug nuo nulio iki 200 
mg vienoje dozėje. 

Kokaino pavadinto „coke" 
ar „snow" vienas gramas 
paprastai kainuoja šimtą dole
rių. Ant gabalo stiklo kokai
nas esti su skutimuisi pei
liuku supiaustomas į riekutes 
ar eilutes ir riekutė esti įkvė
piama per suvyniotą ^tolerinį 
banknotą 

Nau jov i ška i p a r e n g t o 
k o k a i n o pavo j ingumas 
P a k e p i n t a s k o k a i n a s 

koncentruojasi — jis toks 
v a d i n a m a s , ,crack" arba 
„freebase". Tokio kokaino 
naudojimas yra labai pavojin
gas. Allres ir Ewer aprašė mir
tiną plaučių skysčiais pasru-
vimą — jų sutinimą (edemą), į 
veną suleidus kokaino „free
base" formą. Tiedu tyrinėtojai 
aprašė, kaip kokainas varto
jamas. Štai kaip kokainistai 
nuodijasi kokainu. 
Naudojamas koncentruotas' 

ga tvė je p i rk tas koka inas 
(crack ar freebase). Pirmiau
sia jis sumaišomas su šarmi
niu skysčiu. Tada pridedamas 
kokaino tirpintojas, dažniau
siai eteris. Toks mišinys pasis
kirsto, nusistovi dviem pavir
š i a i s . Viršutinėje dalyje 
yra t irpinamame skystyje 
ištirpęs kokainas. Tą tirpinį 
galima išgarinti. Palieka 
beveik gryni kokaino kris
talai. Taip parengtas kokai
nas j vyniojamas cigaretėn ir 
rūkomas, arba pašildžius 
vandens vamzdelyje — įkvė
piamas. 

„Crack" yra gryno kokaino 
forma, paverčiama į pastovią 
formą pridedant valgomosios 
sodos (baking soda) ir 
vandens. Tas toks paruoši
mas užima daugiau laiko, bet 
taip parengtas kokainas yra 
daug saugesnis, negu nau-

Kalis ir kalor i jo 

Vaisiai 
Avokado, 3-1/2x4-1/4 colio, pusė 
Abrikosai, sausi, džiovinti, pusė 

vieno 
Bananas, vidutinis 
Gervuogių (blackberries), švie

žių puodelis 
Melionas (cantelope), 5 colių 

diam... pusė 
Fygų, didelių, džiovintų puodelis 
Datulių (dates), džiovintų puo

delis 
Apelsinas, vidutinio dydžio 
Persikas (peach). vidutinio dy

džio 
Slyvos, džiovintos, viena 
Razinkų, puodelis 
Braškių, šviežių puodelis 

Vaisiai skardinėlėse 
Slyvų sunkos puodelis 
Vaisių kompoto (fruit cocktail) 

puod. 
Greifruto sunkos, nesaldintos 

puodelis 
Apelsinų sunkos, nesaldintos 

puodelis 
Pieno gaminiai 

Pilno pieno puodelis 
Pasukų ar nugriebto pieno puo

delis 
Pusryčiams ma i s t a s 

Virtų avižų dribsnių (oatmeal) 
puodelis 

Bran flakes, puodelis 
Kviečių daigų (wheat germ) puo

delis 
Duona 

Baltos duonos riekė 
Pilnų kviečių (whole wheat) duo

nos riekė 
Graham cracker, vienas 

Daržovės 
Burokėlių, cviklinių skardinė

lėse, puodelis 
Kopūstų, šviežių puodelis 
Morkų tarkuotų puodelis 
Salierų šviežių puodelis 
Špinatų Šviežių 3-4 uncijos 
Pomidoras, mažas 
Pomidorų sunkos skardinėlėje. 

puodelis 
Nesūdytų riešutų (almonds. ca-

sbews, hrazilnuts, peanuts) puo
delis 
Mėsa 

Jautienos, liesos, 3-4 uncijos 

Kalakutienos, 3-4 uncijos 

s valgiuose 

Kal io 

385 mg 

42 mg 
630 mg 

216 mg 

885 mg 
780 mg 

1,400 mg 
365 mg 

180 mg 
60 mg 

1,150 mg 
270 mg 

625 mg 

410 mg 

375 mg 

475 m g 

340 mg 

340 mg 

130 mg 
130 mg 

530 mg 

41 mg 

53 mg 
23 mg 
* 

300 mg 
230 mg 
450 mg 
300 mg 
780 mg 
230 mg 

550 mg 

780-
1,000 mg 

400 

310-
320 mg 

Kalorijų 

190 
9 

81 

58 

56 

488 
78 

38 
16 

420 
56 

197 

194 

101 

64 

161 

m 

132 
132 

368 

63 

56 
55 

86 
22 
45 • 
20 

22-30 
18 

46 

760-
984 

150-
200 
150-
200 

Tautinėje šventėje dalį programos Alvudo pažmonyje Lietuvio sody
boje atlieka Anelė Kirvaitytė ir šio skyriaus tvarkytojas. 

Nuotr. M. Nagio 

Marijai Kapačinskienei Alvudo ambulatorijoje lietuvio sodyboje 
matuoja kraujospūdį gail. sesuo Ona Ankienė. 

Nuotr. M. Nagio 

dojant minėtą eterį-
Jei kokaino druska (cocaine 

hydrochloride) būtų rūkoma, 
daugumos jo poveikio būtų 
nustojama dėl jo gausaus 
g a r a v i m o . Gi, pave r tus 
kokaino druską į pastovią 
formą, vadinamą „crack", 
gaunamas labai koncentruo
t a s k o k a i n a s (iki 90% 
grynumo). Toks jis rūkomas. 
Tada gaunamas labai greitas 
kokaino veikimas — prilygs
tąs kokaino veikimui jį į veną 
į s i le idus . Tokį kokaino 
veikimą apturint be adatos 
naudo j imo, i š v e n g i a m a 
kepenų uždegimo (hepatito), 
AIDS ligos ir kitų adatas 
naudojant apturimų nege
rovių. 

„Crack" pagaminimas yra 
nekomplikuotas ir nebrangus. 
Toks kokainas pardavinė
jamas bonkutėse (vials), už 
kiekvieną jų po 10-20 dolerių. 
Nelaimė, kad šiais 1986 
metais pasakiškai pagausėjo 
šiame kraš te naudojimas 
kokaino „crack" formoje. 

Išvada. Žmogus be žmo
gaus savyje yra tik burokas su 
išpuvusiu viduriu. Toks jis 
nepajėgia gyventi kaip nor
maliam žmogui pridera. J i s 
ima elgtis, įvairiopai save 
žudydamas, įskaitant ir kokai
no vartojimą 

Kova su kokainizmu yra ko
va su žmogaus vidiniu supu
vimu, su jo nusiteikimų 
(asmenybės) netvarka. Nieko 
nepadės mums visokia tiesio
ginė kova su kokainizmu. Net 
ir armijos pastangos saugoti 
Amerikos rubežius nuo kokai
no atgabentojų bus bejėgės, 
nebent būtų imtasi visus lėk
tuvus pašauti. Vienas ir 
vienintelis kelias į žmogaus 
tvarkingą gyvenimą yra jo 
gyvenimo pakeitimas sveikes
niu. Suaugusiam toks pakei
timas labai sunkiai duodasi: 
nedaug esama Šventų Augus
tinų. Užtai turime kovą su 
kokaino pervartojimu pradėti 
žmogaus tvarkymu dar nuo 
negimusio pradėdami. 

Turime parengti sveikus 
tėvus sveikam naujos gyvy
bės pradėjimui, jos tokiam 
išnešiojimui, pagimdymui ir 
po to, trejopai tinkamai nau-
jamiį maitinant: jo kūno, 
proto ir nusiteikimų vysty
muisi netrukdant, leisti jam 
augti į žmogų kaip reikiant. 

Pasiskai tyt i . Allred R.J. ir 
Ever, S.: „American Emergen 
cy Mediči ne" 10:441,1981 

KALIO (POTASSIUM) 
KIEKIS TURI BŪTI 
NORMOS RIBOSE 

Klaus imas . Vartoju nuo 
pakelto kraujospūdžio šlapimą 
varančius vaistus. Gydytojas 
patarė tikrintis kraują dėl 
kalio (potassium) kiekio krau-
juje, nes tie vaistai varo lauk 
ir kalį. J i s patarė valgyti 
daugiau bananų, bet aš esu 
per stora jau dabar, todėl bijau 
nutukti daugiau. Prašau Dak
tarą paaiškinti, koks maistas 
dar turi nemažai potassiumo? 
Ačiū! 

Atsakymas . Potassiumo 
(kalio) kraujuje turi būti labai 
ribotas kiekis: nei perdaug, nei 
permažai: nuo 3.8 iki 6.1 mg 
procentų. Svarbiausias nege
rumas atsiranda žemiau nor
mos turint kraujuje kalio: 
raumenų silpnumas. Kitas 
gali būti dėl to net laikinai 
paralyžuotas. 

Yra vaistinėje vaistų — 
kalio skiedinio bei tablečių. 
Gydytojo patarimu naudojan
tis palaikomas kalio nor
malus kiekis kraujuje. Lentelė
je parodyta, kiek kalio ir kiek 
kalorijų yra įvairiuose val
giuose. 

A t s imin t ina : 75 mg kalio 
(potassium,) prilygsta 1 mEq 
(milliequi valentui). Gi, 8 mEq 
potassium kapsulė prilygsta 
600 mg., o 10 mEq potassium 
kapsulė prilygsta 750 mg. 
kalio kiekiui. 

Tie skaičiai įsidėmėtini ir 
atsimintini. Dabar daugelis 
dėl širdies ligų ir dėl aukšto 
kraujo spaudimo naudoja įvai
rius šlapimą varančius vais
tus. Jie šalina lauk su šlapi
mu ir kalį. O jo normalus 
kiekis žmogui kiekvienam yra 
labai svarbus. Jei kraujuje 
pamažintas kiekis kalio, žmo
gui gresia, šalia minėto rau
menų silpnumo, dar ir širdies 
ritmo sutrikimas, ar net šir
dies mušimo paliovimas. 

Todėl visi minėti ligoniai 
t e g u l n e i š m e t a minėtos 
maisto medžiagų lentelės. Joje 
kalio kiekis ir kalorijos toje 
dozėje pažymėtos. Pasirin
kime mažiau kalorijų turintį 
maistą. Gausiai naudokime 
lentelės minėtą maistą. Per 
daug kalio paimti su maistu 
nebijokime; jo perviršis bus 
prašalintas su šlapimu. Svar
bu kiekvienam nesusilaukti 
sumažinto kalio kiekio krau
juje. Tai gyvybinis reikalas. 
Jei esti sumažintas kalio kie
kis kraujuje, gydytojai nedaro 
jokių tyrimų tokiam ligoniui 
tol, kol jo kalio kiekis kraujuje 
atstatytas iki normos. 

Tik į veną leidžiant kartu su 
kitais skysčiais ir kalį, galima 
gauti per didele doze kalio. 
Vienoje ligoninėje, vietoje laši
n a n t kalį į veną, buvo 
duotas su švirkštu — ligonis 
mirė nuo kalio perdozavimo. 
Gydytojas ir sesuo buvo atleis
ti iš darbo. 

Lentelėje minėti duomenys 
bū t ina i įs idėmėtini kiek
vienam sunkiau sergančiam, o 
taip pat ir pensininkui, bei 
gerokai pagyvenusiam mūsiš
kiui. Tokie asmenys nevalgo 
kaip reikiant gydytojo patar
tų dalykų. Negeria jie sunkų 
pakankamai. Todėl jie viso
keriopai nukenčia Gydytojas 
pataria ir jie turėtų pildyti. Bet 
kur tau! Net 75% senesniųjų 
mūsiškių ir ne mūsiškių nepil
do gydytojo nurodymų. Užtai 
visi mes stipresnieji eikime 
jiems talkon. Tai bus mūsų 
lietuviškumo ir krikščioniš
kumo vienas požymių. 
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Laiškas 

AUKSINIO 
SAULĖLEIDŽIO 

JAUNUOLIU CENTRAS 

Spalio 5 dieną Jaunimo 
centro mažojoje salėje įvyko 
„Grandies" ansamblio tėvų 
sus i r inkimas. I šk laus ius 
ansamblio vadovybės ir tėvų 
komiteto pranešimus, išgir
dome, kad Jaunimo centre jau
nimui nėra vietos. J a u daugel j 
metų „Grandies" ansamblis ir 
kitos tautinių šokių grupės 
praktikuodavosi ta i vesti
biulyje, tai koridoriuje, kar
tais mažojoje ar didžiojoje 
salėje. Sakau kartais, o tai 
reiškia, kad Jaunimo centro 
vadovybė neskiria patalpų 
nuolatinėn repeticijom. Bet 
spalio 5 dieną repeticijos vyko 
prie „Gintaro" tavernos esan
čioje salėje. Buvo siūlyta re
peticijas turėti penktadienio 
vakarais. Ansamblio vadovė 
pabandė. Ir ką gi? Pusė jau
nuolių negalėjo atvykti. Už
mirštame tą faktą, kad esame 
išsisklaidė po plačią Chicagą, 
sugrįsti iš darbo, nuvežti sūnų 
ar dukrą .>7 valandai į Jau
nimo centrą ne visi gali. Teko 
glaustis, kur gauta, nes artėja 
„Grandies" ansamblio šventė 
<ji bus lapkričio 22 d. Jau
nimo centro didžiojoje salėje). 
Buvo bandyta kreiptis į para
pijos sales, bet parapijos 

patalpų negauta. Kreiptis į 
viešų mokyklų vadovybes dar 
nebandyta, bet desperatiškai 
ieškoma patalpų repeticijoms. 

Kyla klausimas, „ar mes 
pagalvojame apie Jaunimo 
centro ateitį, kada su jaunimu 
nesiskaitoma?" Čia galiu 
priminti įvykusį faktą su jau
na darželio mokytoja. 

J a u n a Dariaus—Girėno 
mokyklos vaikų darželio 
m o k y t o j a , a t v y k u s i šeš
tadienį į savo auklėtinių 
pamokas, rado vaikų darželio 
patalpas užimtas, nejaučiant 
jokio reikalo pranešti moky
tojai, kad ji paruoštų savo 
auklėtinius, jaunus 4-5 metų 
mokinukus, persikėlimui į 
kitas patalpas. Ar pagalvojo 
vadovybė, kaip skaudžiai įžei
dė j auną mokytoją ta ip 
pasielgdama ir kokia vaiku
čių nuotaika, kai jie pasijuto 
išmesti, netekę savo įprastos 
aplinkos, savo įprastų vietų 
prie stalelių. Ar pagalvojo 
vadovybė apie žalą jaunos 
mokytojos entuziazmui? 

Pasiaukojimas I. Smieliaus-
kienės „Grandies" ansamb
liui neišpasakytas. Ištverti 
tiek metų su įvairaus charak
terio jaunuoliais, būti stum
domai iš vestibiulio į kori
dorių, jausti nesiskaitymą su 
jos prašymais yra smūgis jai, 
jaunuoliams ir tėvams, kurie 
visais būdais stengiasi, kad 
jaunimas nenuskęstų sveti 
mybių jūroje. 

Kiuį. Barškėtienr 

DR. LINAS A. SIDHYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2*36 W. 7 M Street 
Priima trečiad nuo 2 iki S v v. 
Ketvirtad nuo 10 v r iki 6 v v 
Susitarimui skambint 436-5566 

Tik tas gali būti žmonių 
akyse didis, kuris Dievo akyse 
jaučiasi mažas. 

E. M. Arndt 

DR. 2IBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AkIL. LIGOS CHIRURGIJA 
166 East Superior. Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tei. - 337-1285 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS ifl CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR OOOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami ofise) 
2434 W. 71 SUMt. CMcago 
T * . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

3irm., antr., ketv* penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Dr . Ant . Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel . - 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7 
antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai. 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL B L i L D I N G 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEYECKAS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Tel . - 233-8553 
SPECIALYBĖ - AK IU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BU1LDING 

3200 W. 81st Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 
DR. S. LA L 

SPECIALYBĖ — V I D A U S LIGOS 
2454 VV. 71st Street 

434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 11-2 

Ofs. te l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

4255 VV. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: p i rm. i r ketv. 12-^ 

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

Tel. 436-7700 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
F.A.C.C. 

K A R D I O L O G A S 
širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave. , Chicago 
Valandos paisai susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

JOKŠA 
VAIKI ) LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroJdų gydymas 
5540 S. PulosKi Road. Tel. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So 79th Avenueo Hickory Hills 

Ant 95th St. 1 blokas | rytus nuo Roberts Rd.) 
Tol . 590-8101 Vai. pagal susitarimą 

Tel . RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gvdytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai : pirm , antr , ketv ir penkt 

įuo 12-3 vai popiet ir 5-7 vai. vak. 
Treč. ir šėlt ufdarvta 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS L IGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave. , E lg in , I I I . 6O120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Inst i tu te 
4200 N. Cen t ra l Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. P ET R EIKIS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia i vakarus nuo Har lem Ave. 
Tel . 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
•Kalba lietuviškai? 

OPTOMETRISTAS 
Tikr ina akis Pr i ta iko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 W. 71st St . — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą. Uždarvta treč. 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Specialybe — Chi rurg i ja 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai.: pirm., antr . . ketv. i r penkt 

3 iki 7 v.v. T i k susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučiu ligos 

263« W. 71M St.. CMcago. M. 
T*.: 430-0100 

11000 Sovtftw**t MJfOj—į 
Pale* IMuJlU, M. 00403 

(312) 3*1-0220 (312) 301-0222) 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 6 vai. vak 

išskyrus treč Sešt 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS - karūnėlės 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika 

2659 W. 59 St. Chicago 
Tol. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLFS IR 

PROSTATO C H I R U R G I I A 
2656 VV. 63rd St re* t 

Vai.: antr 1-4 p.p. i r ketv. 2-5 p p. 
Sešt pagal susitarimą 

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

mindas Vižinas. M.D.. S.C. 
>ecialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame l ietuviškai 
165 S. Archer Ave . (pr ie Aust in 1 

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

)fs. te l . 586-316*: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

6745 VVest 63rd Street 
ai p i rm . antr., ketv ir penkt 3-6 : 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Krikščionybės sukaktį minint 

BIJO KRYŽIAUS 
Lietuvos krikšto jubiliemi 

oku. Lietuvoje ruošiamasi įvai
riais būdais, abiem „fron
tais". Ruošiasi minėti tikin
tieji, bet nemažiau „ruošiasi" 
ir okupacinė valdžia bei jos 
ateistai. Lietuvos vyskupai ir 
vyskupijų valdytojai jau perei
tų metų pradžioje 1985 metus 
paskelbė „Gerosios naujien s 
metais". Kunigai buvo ; ei
nami sakyti pamokslus urno
mis, ką mūsų tautai krikš
č ionybė y r a davus i i r 
tebeduoda. 1986 m. paskelbti 
..Sąmoningo tikėjimo me
tais". Tikintieji raginami pagi
linti savąsias tikėjimo žinias, 
stengtis Kristaus Evangelijos 
šviesoje žvelgti į save ir į 

to Naujojo Testamento nauja 
laida, žinoma, labai mažu tira
žu. Negalima būsią išleisti 
jubiliejinio leidinio. Vietoje jo 
k a s m e t i š l e idž iamajame 
k a l e n d o r i n i o p o b ū d ž i o 
..Katalikų Žinyne" būsią leis
ta paskelbti vieną rašinį krikš
to jubiliejaus reikalu. Dar 
būsią leista atspausdinti nedi
delį skaičių religinių paveiks
liukų. Būsią pagamintos ir 
standartinio didumo meta
linės plaketės su krikšto dato
mis ir pakabintos jos ant 
bažnyčių sienų bei kolonų.Jau 
dabar kunigai įspėjami „nepa
naudoti krikšto politiniais 
tikslais". 

O apie projektuotą Šv. Tėvo 

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS. 
PASKUTINIAISIAIS 10-15 METŲ 

pasaulį ir savo gyvenimo j o n o p a u l iaus II kelionę į Lie-
uždavinius. Pagrindinis jubi 
liejus bus švenčiamas 1987 
metais, kurie pavadinti 
„Gyvos krikščioniškos dva
sios metais". Tikintieji turėtų 
suprasti, kad mūsų krikš
čionybė nėra sausa teorija, o 
mums ir kitiems palaimingas 
šviesus gyvenimas. 

Lietuvos krikšto jubiliejui 
skirtame vyskupų rašte, ku
riame iškeliami krikščionybės 
nuopelnai, pirmiausia iškelia
mas Lietuvos karalius Min
daugas, „didysis Lietuvos 
vienytojas. toli numatantis 
politikas, gerai supratęs, kad 
nebūti krikščionimis Europoje 
yra skaudus ir nuostolingas 
atsilikimas", todėl „1251 (ar 
1250 m.) kartu su savo šeima 
ir būriu didikų apsikrikštijęs", 
pridėkime dar, pastatęs pir
mąją Lietuvos Vilniaus vysku
pijos katedrą, kurios akivaiz
džios pamatų liekanos buvo 
archeologų pastaruoju metu 
atidengtos. Lietuvos vyskupai 
dar pabrėžia faktą, kad 
Mindaugo įsteigtoji Lietuvos 
vyskupija buvo tiesiog pri
klausoma nuo Apaštalų sosto. 

O 1387 m. pradėtas krikštas 
ir įkurta vyskupija oficialiai 
reiškė lietuvių atsisakymą nuo 
pagonybės. Tačiau minėtame 
oficialiame rašte Lietuvos vys
kupai ne niekina ir senosios 
lietuvių tikybos, jų žodžiais: 
„Senoji lietuvių religija nebu
vo vien gamtos jėgų garbi
nimas — joje randame pėd
s a k ų t i k ė j i m o vienu 
Aukščiausiuoju Praamžiumi 
— Dievu ir jos doroviniai rei
kalavimai buvo kilnūs. Krikš
čionybė dar sustiprino gra
žiuosius senosios lietuvių tiky
bos elementus — ištikimybę, 
pagarbą tyrumui ir motinys
tei, pasitikėjimą apvaizda. 
Šventosios ugnies deginimo 
vietoje imta aukoti žmonijos 
išganymo auką — šv. Mišias. 
Palengva susiformavo krikš
čioniški papročiai ir lietuvis 
išmoko pajusti Dievą jau nebe 
dundančiame griaustinyje ar 
šlamančiam ąžuole, o visame 
gyvenime ir ypač altoriuje. 
Krikštas Įjungė mūsų tautą į 
krikščionišką Europos tautų 
šeimą, atidarė duris į mokslo, 
meno ir kultūros lobynus". 

Lietuvos tikintieji ir jų dva
sios vadovai norėtų krikš
čionybės jubiliejų minėti pras
mingai, gražiai ir iškilmingai. 
Deja... Tik maža dalelytė norų 
ir projektų tegalės būti įvyk
dyta dėl kieto ateistinės val
džios vykdomo religijos per
sekiojimo. Tikintieji jau 45 
metai neturi savo religinės 
spaudos, uždraustas reli
ginių knygų leidimas, reli
gijos mokymas ne tik mokyk
lose, bet ir bažnvčiose. Iš 
katalikų atimta dešimtys 
bažnyčių. Ir jubiliejaus proga 
nesiruošiama grąžinti Vil
niaus katedros, Sv. Kazi
miero. Klaipėdos Marijos Tai
kos karalienės ir kitų bažnyčių 
Vilniuje, Kaune ir provin
cijoje. 

Vargiai bus įmanomas ir 
centrinis minėjimas Vilniuje, 
nes valdžia jo „nepageidauja". 
Minėjimai tegalės įvvkti la
bai kuklūs, parapinėse bažny
čiose. Spaudoje rašoma, kad 
vis dėlto bus išleista Šv. Raš-

tuvą jubiliejaus pror. negali
ma esą ir svajoti. : . i proga 
prisimintinas pokalbis apie 
popiežiaus „divizijas". Savo 
laiku Stalinas, kalbėdamasis 
su vakarinių sąjungininkų va
dais ir jiems priminus popie
žiaus galią, jų paklausė: „0 
kiek popiežius turi d;vizijų?" 
Šiuos žodžius jis ištarė bandy
damas nuvertinti katalikų 
Bažnyčios vertę ir galią. O ji 
tačiau niekada nebuvo ir nėra 
menka. Tai rodo, kad ir dabar
tinės dažnos popiežiaus kelio
nės po įvairius pasaulio kraš
tus, kur jo kalbų klausosi ir jį 
entuziastingai sveikina šim
tai tūkstančių žmonių, kurių 
galėtų pavydėti kad ir dabar
tiniai komunistų vadai bet ku
riame krašte. Taigi popiežius 
vis dėlto turi savo „divi
zijas"... Štai kodėl Maskvos 
valdovai nesutinka jį įsileisti į 
jų okupuotą Lietuvą. 

Jau kuris laikas krikščiony
bės jubiliejų „mini ir okupan
tų vadeivos. Jų spaudoje ( o 
kitokios spaudos Lietuvoje 
nėra) nuolat skelbiami raši
niai krikščionybei suniekinti. 
Taip kolchozininkams bei sov-
chozininkams skirtame „Vals
tiečių laikraštyje" nuo š.m. 
pradžios skelbiama serija raši
nių antrašte „Krikščionybė ir 
Lietuva", kuriame Antanas 
Balsys ir kiti ateizmo „vysku
pai"' nesėkmingai bando įro
dinėti, kokią didelę žalą pada
riusi krikščionybė Lietuvai ir 
kad Lietuva be reikalo priėmu
si krikštą. 

Tačiau komunistai yra 
susirūpinę krikščioniškos dva
sios pakilimu, kuris Lietuvoje 
reiškiasi krikšto jubiliejaus 
proga. Štai „Valstiečių laik
raštis" (Nr.ll6,1986.IX.27) 
paskelbė vieno jų gauto laiško 
iš Varėnos rajono ištrauką, 
kur rašoma: „Keista, bet fak
tas — klebonas pradėjo 
demonstratyviai švęsti krikš
čionybės įvedimo Lietuvoje 
600-metį. Šventoriuose ir kapi
nėse statomi nauji kryžiai. 
Kas bus, jei nauji kryžiai 
atsiras prie kiekvienos bažny
čios, kapinėse?..*' Laikraščio 
redakcija stengiasi ateistinį 
rašeivą apraminti. Tikintieji, 
esą, galį minėtose vietose 
statytis kryžius. Tačiau jiems 
statyti reikia gauti sovietinės 
a r c h i t e k t ū r o s į s t a i g o s 
leidimą, nes statomi kryžiai 
gal būt „nesideriną su miesto 
ar rajono architektūros 
nuostatais". Toks leidimas — 
tai lazda, kuria galima 
uždrausti statyti naują kryžių 
ar įsakyti nugriauti seniau 
pastatytą . Vadinasi, jei 
negalima mušti pagaliu, tai 
galima lazda. 

Jubiliejaus proga stengia
masi ir toliau šmeižti dvasi
ninkus, ypač gyvenančius 
užsienyje. Be jų puolami ir jau 
seniai bolševikų nukankinti 
bei mirusieji vyskupai — Pr. 
Ramanauskas. M. Reinys, V. 
Borisevičius, kan. P. Dogelis, 
prel. P. Pūkys, L. Šapoka, J. 
Kipas. P. Petraitis, A. Sušins-
kas ir kiti. Taigi Kryžius 
Lietuvoje dar gyvas ir jo vis 
bijo okupantai. 

b. kv. 

Bronius Venclova, 30 m. amž.. 
suvalkietis nuo Gražiškių, didelės 
šeimos, negalėdamas įstoti j uni
versitetą Ijetuvoje. įstojo į 
Lumumbos vardo universitetą, 
trečiojo oasaulio tautų univer
sitetą, kur studijavo prancūzų 
kalbą ir istoriją. Po 6 metų bai
gės universitetą buvo išsiųstas į 
Atrika — prancūzų Kongo. 
Pastebėjęs, kad pradeda atsidurti 
komunistinėje nemalonėje ir kad 
gali !>'in grąžintas namo 19S5 m. 
pa :>.•!.. i Kelgų Kongą, o iš ten per 
It.n: ttsirado JAV ir dabar dir-
i'.i -vės Radijo lietuviškame 

Beveik 25-kerius tarybinės 
valdžios viešpatavimo metus 
Lietuvoje — nuo Antrojo 

pasaulinio karo pabaigos iki 
aštuntojo dešimtmečio pra
džios — galime neperdėtai 
pavadinti didžiąja Lietuvos 
ūki-> depresija. Ją apibūdinti 
reiktų tik kelių žodžių: chao
sas betvarke, visuotinė baimė 
.i nezmonišk s girtuoklia
vimas. 

Apie žemės .«.*o vystymą 
minėtame laikotarpyje kalbėti 
vra sunku. Absoliuti dauguma 
mūsų kaime paprasčiausiai 
nežinojo ką ir kaip daryti. 
Lkių pirmininkai buvo ski
riami ne ūkinių paiyrimų 
turintys, bet ideologiškai val
džiai atsidavę asmenys, kurie 
vadovavosi ne ūkio įsta
tymais ar ūkine patirtimi, bet 
iš viršaus einančiomis ins
trukcijomis. Pastarosios pri
klausė nuo eilinio Maksvos 
valdininko nuotaikos, už
mačių, ir buvo viena už kitą 
pneštaringesnės, pradedant 
mėginimu atimti visą vals
tiečių turtą, kaip buvo padary
ta Rusijoje, apsėti Lietuvos 
laukus dobilais, vėliau kuku
rūzais, baigiant sodybų sunai
kinimu ir gyventojų perkel-
dinimu į gyvenvietes. 

Paprastų kaimo žmonių 
! irvvenimo tikslas minėtame 
šimtmečio ketvirtadalyje buvo 
vienas: nenumirti iš bado. 
Lietuvos kaimas didele dalimi 
išsilaikė todėl, kad kolūkie
čiams vis dėlto buvo paliktas 
•>'» arų. arba 1.5 akro. dir
bamos žemės plotas, smulkūs 
ūkio padargai ir griežtai apri
e t a s naminių gyvulių skai
čius. Vidutinei penkių asme
nų šeimai buvo leista laikyti 
vieną karvę, su prieaugliu iki 
vienerių metų, tris kiaules, 
penkias avis, dešimt paukš
čių. Iki pat 1980 dešimtmečio 
kaime siautėjo įvairiausios 
komisijos ir revizijos, tikrin
damos, ar kas neturi daugiau 
normos žemės ar gyvulių. 
Iš tikrųjų tai buvo papras
čiausias lupikavimas, nes val
džia žinojo, kad žmonės turi 
daugiau. Ne retai komisijos 
konfiskuodavo vieną kitą 
gyvulį ir šieną. Tačiau žmo
nės dažniausiai nujausdavo 
tokias komisijas ir slėpdavo 
gyvulius: vasarą — krūmuose, 

BRONIUS VENCLOVA 

žiemą — malkomis ar šienu 
apkrautose slėptuvėse. Neti
kėtai užkluptas, šeimininkas 
revizorius dažniausiai nugir
dydavo arba pa pirkdavo. 

Vis dėlto, iki 1980 dešimt
mečio kolūkietis negalėjo net 
pagalvoti apie prekinę gamy
bą, t.y. parduoti atliekamus 
tjrūdus, bulves. daržoves, 
mėsą. pieno gaminius turguje. 
Nors turgus nebuvo panai
kintas, jame iš esmės vyko ne 
pnkvba, bet mainai. Kolūkie
čiai įsigydavo geresnės veis
lės gyvulį, grūdus, ar dar
žoves, bet neprekiaudavo 
tikrąja to žodžio prasme, nes 
nebuvo ko parduoti. 

Be ir taip jau griežtų apri-
Ixiinnų kasmet reikėdavo vyk
dyti įvairias prievoles, prista
tant kolūkui už valstybines 
kainas, kurios buvo 3-4 kartus 
mažesnės už turgaus, nustaty
ta mėsos ar bulvių ar vaisių 
kiekį. Reikia nepamiršti, kad 
prievoles (kai kurios jų yra 
išlikę iki šiai dienai) kolū
kietis privalėjo pristatyti ne 
nuo 10 ar 15 ha žemės, kaip tai 
buvo verdamas daryti kolek
tyvizacijos metais, bet nuo 60 
arų sklypelio, už kurį jis ir taip 
jau mokėjo mokesčius. 

Už prievolių nevykdymą 
kolūkietį negalima buvo baus
ti įstatymų keliu, bet vietinė 
va ldž i a p r i s i g a l v o d a v o 
nerašytų įstatymų, kurių kolū
kietis bijojo labiau negu rašy
tų. Už nustatyto produktų kie
kio nepr is ta tymą beteisis 
kolūkietis negaudavo kuro. 
anglių, malkų, dujų, trąšų, 
pašarų, transporto jam parsi
vežti, arklių ar mašinų savo 
žemės sklypeliui apsidirbti. 
Net ir ganyklos galėjo būti 
braižomos, skiriant jas kuo to
liau nuo gyvenamų namų. Tai 
d.ilvkai, kurie buvo ir liko 
valstybės rankose ir kurių 
kolūkietis negalėjo nusipirkti 
turguje, todėl ir vežė jis valsty
bei už pusdykį nustatytas bul
vių, mėsos, daržovių ar pieno 
normas. Daugybė žmonių 
neišlaikę prasigerdavo. apleis
dami ir tą mažą savo sklypelį. 
\pie jokį suinteresuotumą 
gaminti daugiau negalėjo būti 
ir kalbos. 

Padėtis pastebimai pradėjo 
keistis 1980 dešimtmečio pra
džioje. Vis daugiau žmonių 
nuvažiuodavo į Vengriją ir 
I^enkiją, kur privatus ūkis dar 
nebuvo panaikintas. Nepap
rastai didelę įtaką Lietuvai 
padarė 1972 metais Suval
kuose pastatytas retranslato-
rius. kurio dėka lietuviai galė
jo laisvai žiūrėti Lenkijos 
televizijos programas. Jose ne 
mažai dėmesio buvo skiriama 
ir žemės ūkiui, kuris Lenkijoje 
išliko privatus. Lenkų pavyz
džiu kaip grybai po lietaus 
pradėjo dygti šiltadaržiai. iŠ 

karto paprasti, vėliau su šil
dymo ir drėkinimo įren
gimais. Ankstyvosios dar
žovės ir gėlės jau buvo 
skiriamos tiesioginiam turgui, 
siekaint kuo didesnio pelno. 

Šalia šiltadaržių Lietuvoje 
ypač paplito brangiakailių 
žvėrelių: sidabrinių lapių ir 
nutrijų (bebrų) auginimas. 
Lietuvius pardavinėjančius 
kailiukus buvo galima sutikti 
bet kuriame mieste nuo Klai
pėdos iki Valdivostoko. 
.šiltadaržiai ir žvėrelių augi
nimas davė iki šiol neįsivaiz
duojamą pelną: 20-30 tūkstan
čių rublių per metus daugeliui 
tapo norma. Aš turėjau gimi
nių ir pažįstamų, kurie už 
lapes padarydavo 50 tūks
tančių rublių pelno per metus. 
Tačiau lapių biznį valdžia 
1 SWfl dešimtmečio pradžioje už
darė. 

Reikalas tame. kad lapes rei
kia maitinti mėsa. kurios 
patiems žmonėms baisiausiai 
trūko. O lapių augintojai per 
pažintis su kolūkių pirminin
kais, zootechnikais, veteri-
noriais už dailias sumas svei-
k u s k o l ū k i o g y v u l i u s 
paversdavo nesveikais ir 
tempė j savo šaldytuvus. 1978 
metais Lietuvoje pasklido gan
dai, kad yra suimta grupė 
lapių augintojų, kurių fermų 
šaldytuvuose buvo rasta žmo
nių lavonai. Esą juos gau
davo iš lavoninių, o kiti iškas
davo ką tik pala idotus 
žmones. Tada buvo pakelti 
mokesčiai, sumažintas augi
namų lapių skaičius, o galiau
siai auginimas visai uždraus
tas . Kiti bandė augint i 
nelegaliai, tačiau tai pasidarė 
per daug pavojinga, ypač. kad 
tuo metu kaime pradėjo kles
tėti naujas ūkinių gyvulių 
auginimo biznis, kurio val
džia nors oficialiai ir neleido. 
bet svarbiausia nedraudė. 
Valdžia pradžioje pamažu 
it leido vadžias dėl gyvulių 

skaičiaus apribojimo, nors. tie
sa, ne iš karto. 

Ne iš karto leido statyti ir 
šiltadaržius. Mat žmonės gau
davo iš savo ūkelių nepaly
ginamai didesnį pelną, negu 
iie gaudavo iš privalomo H 
valandų „lažo" kolūkyje. 
Vietinė valdžia mėgino apribo
ti šiltadaržio plotą. Pradžioje 
buvo leidžiama uždengti tik 1 
arą, t.y. 10*10 metrų plotą. 
Tiems kurie viršydavo plotą 
valdžia karts nuo karto siųs
davo komisijas, kurios ėjo per 
kiemus su laužtuvais ir laužė. 
Tačiau kai 1975 metais Bresto 
srityje. Bielarusijoj, vienas šil
tadaržio savininkas trenkęs 
laužtuvu per galvą užmušė 
kolūkio pirmininką, bandžiusį 
sugriauti jo prakaitu sukurtą 
namelį ir ši istorija pasklido 
plačiai po Sovietų Sąjungą, 
valdžia netrukus pakeitė poli
tiką. Tuo labiau, kad žmonių 

aprūpinimas maisto produk
tais kasmet vis blogėja, o 
nerentabilūs kolūkiai nerodė 
jokio ženklo išspręsti šią prob
lemą. 

1980 metais apie 90% visų 
Sąjungos ūkių buvo neren
tabilūs, t.y. nuostolingi. Kai 
nuostolis aukštesnių galvų 
nuomone tapdavo per didelis, 
tikdavo tipiškas sprendimas: 
kolūkio pirmininką ar tary
binio ūkio direktorių pašalin
davo, nuostolį nurašydavo 
valstybės sąskaiton. o ūkiai 
vėl duodavo eilinį kreditą, kol 
!•> neišeikvodavo naujasis 
\adovas. Ir taip be galo. 

Lietuvos valdžia sugebėjo 
t tsti kompromisą: neno
rėdama ir, aišku, negalėdama 
I*' Maskvos valios paleisti 
žmones iš kolūkių, ji padarė 
jiems žymių nuolaidų. Kolū
kietis dabar galėjo statytis šil
tadaržį an t viso savo sklypo — 
o<i arų. auginti nors ir fermą 
gyvulių, tačiau tik su sąlyga, 
kad jis atidirbs privalomas 8 
valandas kolūkyje, arba su 
šeima apdirbs sutartą runke
lių, bulvių, daržovių sklypą. 
Pasinaudodami ūkine betvar
ke, viešpatavusia per pasku
tinį Brežnevo valdymo de

šimtmetį, Lietuvos vietinė, 
ypač kolūkių valdžia atleido 
vadžias, žinoma, visų pirma 
savo naudai. 

Nesugebėdami įvykdyti 
planų, kolūkiai pradėjo supir
kinėti iš kolūkiečių gyvulius, 
paukščius, daržoves ne valsty
binėmis, bet kooperatyvo, o 
kartais, nors ir labai retai, net 
ir turgaus kainomis. Supran
tama, žmonės buvo suintere
suoti parduoti gaminius kolū
kiui, nes nereikėjo nuomoti 
'•>• msporto ir gaišti laiko, par-
ni.'.i mt turguje. Be to, už par-

'!,;-.;.t produkciją kolūkis skir-
i i u i pašarų. statybinių 
m-.i/iagų ir 1.1.. Nors. tiesą 

- ik mt. šiuos dalykus gyven
to) ,i susirasdavo per ..blatą" 
irifci paprasčiausiai pasivog 

• Javo Kolūkių valdžia supirk
tus iš gyventojų produktus 
u/skaitydavo ūkio sąskaiton. 
virftvdavo valstybei par
davimo planus, o už tai: premi-
io> paskyros automobiliams, 
ordinu, ir didvyrių vardai. 
Pastebėtina, kad 84-tais 
metais virš 80% mėsos, pieno 
produktų ir vaisių Lietuvoje 
;> i^amino asmeniniai pagei
dimai ūkiai, užimantys vos 5% 
dirbamos žemės. 

V Y R E S N I Ų J Ų 
ATMINTIS 

Wisconsino universiteto psi
chologė Nancy Denney prane
ša, jog protinio pajėgumo 
s u m a ž ė j i m a s v y r e s n i o 
amžiaus žmonių tarpe nėra 
taip dažnai pasitaikantis reiš
kinys, kaip iki šiol buvo mano
ma. O tai dėl to, kad tikrinimo 
priemonės buvo klaidingos. 
Pa lyg inus su s tuden t in io 
amžiaus žmonėmis, vyresnieji 
patikrinimuose surinkdavo 
mažiau taškų, nes jų buvo 
prašoma išspręsti teoretines 
problemas, kurios vartojamos 
mokykliniuose egzaminuose. 
„Pasirodo, kad šie egzaminai 
tikrino kaip gerai žmonės 
sprendžia tokias problemas, o 
ne jų sugebėjimą spręsti tik
ras gyvenimo problemas", 
sako dr. Denney. 

Savo tyrimuose ji sudarė 
problemas, klausiančias, kaip 
egazaminuojamasis tvarkytųsi 
su šeimininku, kuris nepatai
so sugedusios krosnies, ar ką 
daryti, jei negauna Socialinės 
Apdraudos čekio. Sią anke
tą davusi asmenims nuo 20 
iki 80 m. amžiaus, ji rado kad 
protinės pajėgos sprendžiant 
k a s i e n i n e s p r o b l e m a s 
nemažėja, kaip anksčiau buvo 
manoma. 

Aktyvių šeš iasdeš imta-
mečių sugebėjimas atsiminti 
telefono numerį vieną minutę 
neblogesnis už jaunesniųjų, 
rado Georgia universiteto 
psichologė dr. Denise Park. 
Vyresnieji taip pat neužmirš
ta svarbesniųjų istorinių įvy
kių, įvykusių jų gyvenimo 
metu. Dr. Park aiškina, kad 
nors vyresnieji netaip gerai 
atsimena ilgus žodžių sąrašus 
kaip jaunesnieji, tas suge
bėjimas nėra aktualus kas

dieniniam gyvenimui. Žmonės 
geriausiai atsimena tuos daly
kus, kuriuos jie nuolat daro. 

„Jei esi geras šachmatinin
kas, amžiui kylant netik 
nepablogėsi, bet net geresniu 
žaidėju gali pasidaryti", sako 
dr. Leonard Poon Georgia uni
versitete. Dr. Cameron Camp 
New Orleans universitete pri
taria, kad užmarštis gali būti 
naudinga priemonė atmesti 
nebūtiną, nereikalingą infor
maciją. Jo patirtimi vyres
nieji, turėdami daugiau 
gyvenimo patirties, geriau ir 
greičiau nusprendžia kuri 
informacija nereikalinga. 
Nors vyresnieji blogiau atsi
mena spalvas, dr. Camp tei
gia, jog jie geriau atsimena, 
kur kas yra. 

APIE ATMATŲ 
RINKIMO VIETAS 

Šiaurrytiniame Illinojuje 
pradėtas projektas atrasti 
apleistas vietas ir sklypus, 
kur buvo kraunamos mies
telių ir fabrikų atmatos, 
cheminės ar kitokios, ir jas, 
viešai paskelbus suregis
truoti. Šios vietos pradėtos 
reguliariai registruoti 1960 
dešimtmečio pradžioje. Šiuo 
projektu tikimasi į šiuos 
federalinius ir valstybinius 
sąrašus įtraukti dar apie 250 
seniau veikusių tokių vietų. 
Šios žinios svarbios, nes Illi-
nojaus įstatymu, veltui tik
rinamas vandens švarumas 
visuose šuliniuose pusės 
mylios radiuse nuo tokių vieto
vių. Senų atmatų rinkimo 
vietų registravimo projektas 
veiks apie metus. Turintieji 
informacijų apie seniau varto
jamas tokias vietas prašomi 
skambinti Natūrai Resources 
Department (312) 454-0400. 

FLORIDOJE 
DAIRANTIS 
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Liberty Sąuare duoda progos paplaukioti anų laikų 
gariniais laivais, Prezidentų salę ir dvasių namą; 
Fantasyland skyriun įeinama pro Cinderella Castle 
ir viskas čia pagrįsta W. Disney filmų personažais, 
kaip „Snow White" ir kt. Yra visokių pasivažinė
jimų pro kalnų tarpeklius ir tunelius arba atskirus 
apmokamus malonumus. 

Clermont (apie 6,000 gyv.) yra pakeliui į šiaurę, 
jeigu po Disney World arba Circus World keliau
jama ta kryptimi. Išsidėstęs apie US 27 plento ir 50 
vieškelio kryžkelę, šis pavadintas pagal Prancūzijos 
miestą, plačiomis ir pavėsingomis gatvėmis centriu
kas siekia Lake Minnehaha pietuose ir Lake Minneo-
la šiaurėje, išsidėstęs neaukštose kalvelėse Prie 
minėtos kryžkelės 200 pėdų aukštyn iškilęs bokštas, 
vadinamas Florida Citrus Tower. turi stebėjimo plat
formas į plačius ežerų ir citrininių medžių sodus 
apylinkėse. Apmokamas nebrangiai. Miestelis 
pasižymi ir House of Presidents, visai prie minėto 
bokšto, kur yra visų JAV prezidentų vaškinės figū

ros, o iš juostelių girdime jų visų biografijas. Įėjimas 
2dol. 

Disney World atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto, 
žiemą trumpiau. Įvažiavus pasiekiama mašinoms 
statyti didelė aikštė. Iš tolimesnių aikštės vietų 
vežiojami žmonės prie bilietų kasos. Mašinos 
pastatymas visai dienai 1 dol. Užtat įėjimo kainos 
įvairuoja. Vienai dienai Unlimited Passport 
kainuoja 15 dol, bet ir tai neapima visų atrakcijų. 
Kadangi daug ką reikia apžiūrėti ir pamatvti, tai 
galima įsigyti 3 ir 4 dienų bilietus: į juos įeina jau 
visos atrakcijos, įskaitant EPCOT ir Magic King-
dom bei neaprėžtą keliavimą tarp jų. Trijų dienų 
pasportas kainuoja 35 dol. suaugusiems, 4 dienų 
pasportas 45 dol. Vaikams truputį pigiau. Bilietai 
galioja pasivažinėjimams ir atrakcijoms neribotą 
laiką. Tačiau jų negalima pakeisti, pavyzdžiui, dėl 
audros ar lietaus negalint išnaudoti. Kai kada VValt 
Disney World būna perpildytas žmonių minių ir 
tenka stovėti ilgose eilėse prie kasų, ypač ilgesnių 
švenčių metu. 

Sugrįžus vėl į Interstate 4 greitkelį ir pavažia
vus į pietus apie 10 mylių pasiekiamas Davenport 
miestely esantis Circus World, tik iš 1-4 greitkelio 
reikia išsukti į 27 plentą. Čia duodama vienos valan
dos vaidinimai. Lankytojai gali bandyti savo 
sugebėjimus akrobatikoje, vielos vaikščiojime ir 
žongliravime. pasikalbėti su klaunais ir išbandyti jų 

grimavimąsi. Yra karuselė ir prijaukintų žvėrių 
zoologijos sodelis. Įėjimas 10.50 dol. 

VVinter Park (apie 23,000 gyv.) yra Orlando 
kaimyninis miestas, lyg ir priemiestis. Į jo ribas 
įeina eilė mažų ežeriukų. Tai rezidencinis miestas, 
bet turi savotiškų žymių vietelių, kaip The Walk of 
Kame, prie Rollins College, Holt gatvėje, kur išdėsty
ta daugiau, kaip 450 akmenų, surinktų iš garsių 
asmenų gimtaviečių. Iš tako galima išskaityti akme
nyse iškaltus vardus ir datas. Prie to paties koledžo 
yra Beal-Maltbie Shell Museum. turįs daugiau, kaip 
milijoną iš įvairių pasaulio vietų surinktų kriauklių. 
Morse Gallery of Art gali būti įdomu pamatyti meno 
mėgėjams, o vaizdų mėgėjai gali pasiplaukioti laivu 
nuo Morse Blvd. prieplaukos ir apžvelgti miestą iš 
ežero. 

Miestas žymus dar visai neseniai (1981 m. gegu
žės mėn.) giliu žemės įgriuvimu. Staiga įgriuvusi 
žemė prarijo miesto plaukiojimo baseiną, keletą 
aplinkinių pastatų ir mašinų. Šis įdubimas (Sink-
hole) yra 1 blokas į rytus nuo US 17 ir 92 kelių, 
paskui vykti 1 bloką šiaurėn Ward Avenue iki Coms-
tock Ave. mašinoms statymo aikštės. Kam įdomus 
VVinter Park miestas, grįždamas iš Disney VVorld gali 
pasukti už Orlando ir apžiūrėti 

(Bus daugiau^ 
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VYTAUTO DIDŽIOJO 
IR JO DUKTERS 
PALAIDOJIMAS 

J . V. S C D U V A S 

V y t a u t o D i d ž i o j o 
k a p a s 

Kuniga ikš t i s V y t a u t a s 
Didysis po mir t ies 1430 
metais, spalio 27 d. pagal 
Lietuvos metraštį (Bychovo 
kroniką) buvo palaidotas jo 
pastatytos Vilniaus katedros 
presbiterijos kairėje pusėje 
palei zakristijos duris. Pagal 
paskelbtus „Kultūros Barų" 
1986 m. nr. 6, aprašymus ir 
duomenis, 1419 metais, sude
gus Jogailos pastatytai kated
rai, jos vietoje Vytautas pasta
tė naują gotinio stiliaus 
katedrą: jos ilgis buvo apie 62 
metrų, plotis 28 metrų navų su 
kvadratinio skerspjūvio pilio
riais . Presb i te r i ja i buvo 
paskirta vieta katedros vidu
rinėje navoje ta rp ketvirtos ir 
penktos piliorių poros. Kated
ra ' pilnai buvo užbaigta ir 
išpuošta Vytauto karūnacijos 
iškilmėms, kurios turėjo įvyk
ti Vilniuje 1430 m. rugsėjo 8 d. 

Pagal tų laikų papročius 
prie katedros šoninių sienų 
įvairūs fundatoriai pristatė 
keletą koplyčių (Mantvydų, 
Goštautų, Kęsgailų, Karališ
kąją, vyskupo Taboro ir kitų). 
Funda to r i a i po koplyčios 
grindimis išmūrydavo kriptas 
palaidoti mirusiems šeimos 
nariams. Buvo kriptų įrengtų 
tiesiog po katedros grindimis. 
Viena tokia kripta, atidengta 
tyrinėj imų metu, buvusi 
išpuošta gotikinėmis fresko

mis ir kai kurie jos frag
mentai gerai išlikę. Kita XVI 
a. a n t r o s pusės k r ip ta , 
pastatyta šal ia gotikinės krip
tos, 2,38 m gylyje po gindimis. 
Kriptos plytų dydžiai renesan
siniai: 31-15,6-7 cm. Pastarąją 
kriptą 1931 m. gruodžio 7 d. 
atidengė t ada lenkų konser-
vuotojai. Kitą dieną (XII.8) 
tuometinėje Vilniaus spaudo
je pasirodė žinių, jog tai esanti 
vyskupo, įsteigusio Vilniaus 
jėzuitų kolegiją (1570 m.), 
perorganizuotą į universitetą 
(1579 m.) Valerijono Prota-
sevičiaus laidojimo kripta. 
Joje po griuvenomis buvo rasti 
pagyvenusio žmogaus palai
kai, du aukso žiedai, iš kurių 
vienas buvęs vyskupo. Griuve
nose ta ip pat buvo rasta 
raudono marmuro renesansi
nės antkapės plokštės nuolau
ža su V. Protasevičiaus herbu 
(pusmėnulis su dviem žvaigž
dėm). Prie šios kriptos prisky
rimo vysk. V. Protasevičiui 
prisidėjo dar ši aplinkybė, kad 
jis viename dekrete nurodė, 
jog jį palaidotų šalia Šv. 
Kryžiaus altoriaus, tuo metu 
buvusio katedros viduryje, į 
šiaurę nuo šios kriptos. Šv. 
Kryžiaus altorių V. Protase-
vičius atnaujino. Jį po to net 
ėmė vadinti Valerijono vardu 
(nuo XV a. pastarasis altorius 
vadintas ir Vytauto vardu). 

Be to, buvo žinių, kad vvsk. 
Valer i jonas Pro tasev ič ius 
liepęs save palaidoti iki tol 
buvusioje Vytauto laidojimo 
kriptoje (Goniec VVileki 1909 
VIII.l). Todėl kiltų klausimas. 
ar 1931.XII.7 atidengta kripta 
nebuvo pirmykštė Vytauto 
laidojimo kripta. Tačiau jau 
minėjome, kad, sprendžiant iš 
plytų dydžio, spalvos (plytos 
geltonos ir rusvos) kripta yra 
renesansinė. Vytauto ir jo 
p r i m o s i o s ž m o n o s O n o s 
Alšėniškės pirmajai kapavie
tei dar galima būtų priskirti 
kriptą su gotikine freska. 
Tokiu atveju teiginį, kad vysk. 
V. Protasevičius buvo palaido
tas ankstyvesnėje Vytauto 
laidojimo kriptoje galima būtų 
suprasti ne tiesiogiai, o ta 
prasme, kad V. Protasevičius 
savo kriptą įrengė šalia anks
čiau buvusios Vytauto kapo 
vietos, t.y. ties kriptos su 
gotikine freska liekanomis. 

(Taip iš vedžioja „Kultūros 
Barų" 1986 m. nr. 6, Napoleo
nas Kitkauskas.) Taigi pir
minės Vytauto kapavietės pa
ieškos ne sykį sutapo su 
vyskupo Valerijono Protase
vičiaus kapavietės nustaty
mu. 

Imant dėmesin,kad amžių 
sąvartoje katedra keletą kartų 
buvusi perstatyta, tačiau 
reikia manyti, kad jos pože
minės laidojimo kriptos netu
rėjo būti paliestos, jei ne 
priešų naikinamieji karai, 
plėšimai. Taip 1655 m. rusų 
ca r a s Aleksiejus Michai-
lovičius, pasinaudojęs Lietu
vos-Lenkijos bajorų tarpusa
v i o k a r a i s , su d i d e l e 
kariuomene užėmė Vilnių. 
Azijatų ir kazokų gaujų buvo 
įvykdy ta s istorijoje nere
gėtas gyventojų žudymas, 
miesto plėšimas, deginimas. 
Buvo sugriautos Vilniaus ir 
Trakų pilys. Ieškodami 
brangenybių, azijatai išplėšė 
ir Vilniaus katedros požemių 
kriptas, sudaužė karstus, 
išmėtė mirusiųjų palaikus. 
Panašių plėšimų būta ir vėles
niuose karuose , ir kated
ros laidojimo kriptos nebū
davo aplenkiamos. Dėl šių 
aplinkybių šių dienų archeolo
gams ir istorikams, tyrinėjant 
katedros požemius, yra labai 
sudėtingas ir painus uždavi
nys nustatyti tikras palaidotų 
žymių asmenų kapavietes. 

Antra vertus, sprendžiant 
šią problemą, labai svarbu 
buvo nustatyti XV a pradžioje 
pastatytos katedros metme
nis, rašo toliau N. Kitkaus
kas. Žinant, kad dabartinio 
katedros- pastato pagrindinės 
trinavės halinės dalies sienos 
išmūrytos po 1419 m. gaisro, 
logiška yra manyti, kad 
pirmoji Vytauto palaidojimo 
vieta buvo šiaurinės navos 
rytinėje dalyje, kurią ir nuro
do Bychovo kronika. Vytau
t a s , s t a t y d a m a s naująją 
katedrą, šiaurinės navos gale 
įrengė Šv. Mykolo altorių. Prie 
jo jis turėjo perkelti ir 1418 m. 
mirusios pirmosios savo 
žmonos kunigaikštienės Onos 
palaikus, o vėliau ir pats toje 
pat kriptoje palaidotas. 

K u n i g a i k š t y t ė s Sofijos, 
V y t a u t o duk te r s 

k a p a s 
Sofija Vytautaitė, vienintelė 

didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Vytauto duktė, gimusi 1371 
m. Trakuose iš pirmosios 
žmonos kunigaikštytės Onos 
Sudimantaitės-Alšėniškės. Jos 
gyvenimas plačiai aprašytas 
žurnale „Mokslas ir Gyveni
mas" 1986 m. nr. 6. Juozo 
Vercinkevičiaus (Trakai) ir 
Tatjanos Panovos (Maskva). 

Politiniais sumetimais su
žadėta ir išleista už Maskvos 
didžiojo kunigaikščio sūnaus 
Vosyliaus I. Vosylius savo 
sutartį ištesėjo, 1389 m. po 
tėvo Dimitrijaus Doniškio mir
ties tapęs didžiuoju Maskvos 
kunigaikščiu, 1390 m. rudenį 
pas iun tė savo bajorus į 
Marienburgą (tada ten gyveno 
Vytautas, susipykęs su Jogai
la). Vytauto giminaitis Alšė-
nų kunigaikštis Jonas ir 
Maskvos bajorų palyda per 
Dancigą iki Rygos laivu, o iš 
ten į Pskovą ir Novgorodą 
nuvežė Sofiją Vyt autai tę į 
Maskvą. Pagal Voskresensko 
metraštį 1390 metais gruodžio 
1 d. būsimoji kunigaikštienė 
buvo labai iškilmingai sutik
ta: metropolitas Kiprijonas ir 
kiti aukšti dvasiškiai išėjo už 
miesto vartų su kryžiais ir 
p r o c e s i j a p a s i t i k t i i r 
pasveikinti savo būsimąją 
kunigaikštienę. 

Sutuoktuvės Vosyliaus ir 
Sofijos įvyko 1391 m. Maskvos 
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STEADY VVORK. 
780-0946 

MISCELLANEOUS 

Washingtone, D.C., 500 demonstrantų nuo Aukščiausiojo teismo žygiuoja prie Teisingumo 
departamento. Demonstracijai vadovauja Antanas Mažeika, Koalicijos už konstitucines teises 
ir saugumą pirmininkas. Demonstracijos tai pasipriešinimas Amerikos valdžios įstaigos OSI 
sandėriui su sovietų saugumu KGB 

Sobore. Iš jų santuokos Sofi
jai gimė penki sūnūs ir ketu
rios dukterys. Dauguma jų 
mirė maži, kiti — paaugę. Gyvi 
liko Vasylijus, vėliau tapęs 
didžiuoju Maskvos kunigaikš
čiu, ir Anastazija. Sofija 
Vytautaitė mirė 1453 m. 
birželio 13 A, turėdama 82 
metus, ir buvo palaidota 
Dangun Žengimo moterų 
vienuolyno cerkvėje. Ši 
kremliaus cerkvė iki XVIII a. 
buvo didžiųjų Maskvos 
kunigaikštienių ir carienių 
laidojimo vieta Sofijos kūnas 
buvo įdėtas į iš balto klintinio 
akmens padarytą sarkofagą ir 
suvyniotas damaskine drobe. 

1929 m. bolševikams nugrio
v u s Kreml iaus D a n g u n 
Žengimo cerkvę ir panaikinus 
vienuolyną. Sofijos Vytau-
taitės sarkofagas buvo perkel
tas į Kremliaus Archangelo 
cerkvės soborą. Sarkofagas ir 
Sofijos palaikai jame gerai 
išsilaikę ir su visomis įkapė
mis prieinami mokslininkams. 

Tolimesnis jos palaikų ir 
įkapių tyrinėjimas duos naujų 
duomenų apie didžiosios Lietu
vos k u n i g a i k š t y s t ė s ir 
Maskvos kunigaikštystės 
ryšius bei apie XIV-XVI a. 
Rusijos materialinę kultūrą, 
užbaigia savo platų straipsnį 
žurnalas „Mokslas ir Gyveni
mas", parašytą dviejų autorių 
— Tatjanos Panovos Mask
voje ir Juozo Vercinkevičiaus 
Trakuose. 

Iš jų plataus studijinio 
s t ra ipsn io apie Vytauto 
Didžiojo dukterį Sofiją, jos 
gyvenimą, politinę veiklą, 
palaidojimo vietą ir istorinės 
vertės įkapes savo straipsniui 
panaudojau tik mažą dale
lytę. Ir tai vien norėdamas 
parodyti, kaip šiuo metu Rusi
jos istorikai pradėjo domėtis 
didžiuoju kunigaikščiu Vytau
tu ir jo šeimos nariais. 

LIETUVIU KALBOS 
PROGRAMA 

KOMPIUTERIAMS 

Gerai duoti, kai esi prašo
mas, bet dar geriau duoti 
neprašytam, iš supratimo. 

Kahlil Gibran 

Jau nuo tos dienos, kada 
asmeniniai kompiuteriai atsi
rado ir lietuviai pradėjo jais 
n a u d o t i s , rūpėjo tok ius 
kompiuterius pritaikyti lietu
viškam darbui. Kaip anksčiau 
buvo rašomoms mašinėlėms 
pritaikytas lietuviškas šriftas, 
taip dabar daugelis norėtų, 
kad savo mažu kompiuteriu 
galėtų lietuviškais ženklais 
rašyti ekrane ir kad būtų gali
ma visą kompiuteryje sukrau
tą tekstą lietuvišku šriftu 
atsispausdinti. 

Tam tikslui ne vienas savo 
aparatūrą pakeitė. Ateityje to 
nereikės daryti. Lietuvių 
Informacijos centras, Brook-
lyn, N.Y., išdirbo programą, 
pagal kurią IBM-PC ir pana
šūs kompiuteriai gali lietuviš
ku šriftu rašyti ekrane ir tą 
tekstą atspausdinti Epson 
markės arba panašiom spaus
dinimo priemonėm. 

Programa gaunama iš 
Lietuvių Informacijos centro 
su visais reikalingais nuro
dymais, įskaitant ir pata
rimus telefonu. Šia programa 
pasinaudoti kompiuteris turi 
turėti spalvotas grafikos kor
telę (color graphics card). 
kurią galima lengvai įsigyti, 
jeigu trūksta. 

Nauja lietuviška kompiute
rio raktų lentelė (keyboard) lei
džia lietuviškas raides iš 
mažųjų ir iš didžiųjų rašyti 
vienu rakto paspaudimu, 
neprarandant numerių, nei 
reikalingesnių nelietuviškų 
ženklų, pasinaudojant „Alt" 
arba „shift Alt" raktu. Prog
rama sudaro galimybę ekrane 
parodyti lietuviškas raides 
vieno rakto paspaudimu, be 
aparatūros pakeitimo. 

Programa naudoja antrąjį 
ASCII ženklų setą. Programa 
naudotis LIC turi išdirbęs 
pritaikytą žodžių apdirbimo 
(word-processing) programą. 

kuri naudojasi naujais ženk
lais. Drauge yra ir formato 
programa, kuri, tarp kitko, 
simultaniškai sudaro dešim
čiai sąrašų indeksus, pagal 
lietuvišką ar anglišką raidy
ną. 

Nori atnaujinti ar pakeisti savo 
narna už prieinamą kainą? 

Skambinkite 
471-2406 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 

m j j į įŠ KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašomo 
paminėti, kad esate arba-norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
troi. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 

Paprastas s ignalas leidžia lietuviškai. 
Epson markės arba panašiai 
s p a u s d i n i m o pr iemonei 
atspausdinti lietuviškus ženk
lus arba grįžti prie standarti
nių ženklų. Greitai bus galima 
ir laseriu atsispausdinti lietu
viškus ženklus. 

Visais klausimais kreiptis j 
Marijoną Skabeikienę Lietu
vių Informacijos centre. 351 
Highland Blvd., Brooklyn. 
N.Y.11207, telefonas 718—647-
2434. 

KETURI 

SERAPINAS — Tel. 636-2960 

For Sale By Owner 
Pertect kx for vac. home also a paying work-

mg cattte ranch. 
133 Mctions of Forest Permit 760 «cr«* 

da*d*d land. Located in southeastern Ne* 
Mexico in the Guadulupe Mountains. Manage
ment available year long $890.000.00 Cash. 

505/622-7832 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

Išnuomojamas namas su garažu 
BRIGHTON PARKO apylinkėje suaugu
siems Skambint vakarais nuo 8 iki 10 vai 

523-5291 

!»krr.rt Mai«rylA 
5<ra}iu» Kubilu* 

Voiois Al«k«a 

BRONYS RAILA 
Tave mylėti tegalima iš tolo 

Radijo prakalbos į Lietuvą, 1983-1985. Trečiasis rinkinys 
komentarų, reportažų, pokalbių, įspūdžių ir pasisakymų, 
kuriuos autorius gyvu žodžiu yra perteikęs Lietuvos gyven
tojams Laisvės radijo, o vėliau Laisvosios Europos radijo 
bangomis. Knygoje jų tekstai spausdinami praplėsti ir yra 
sugrupuoti į šiuos skyrius: Lietuva iš tolo, Tragikoje, Aruo
das su dirsėm, Atbalsiai iš Vakarų, Sukakčių derlius, 
Pokalbiai, Kelios margos akimirkos. Pateikiama vardų 
rodyklė ir panaudotos literatūros sąrašas. Leidėjas-mece-
natas — Kostas Ramonas. Spaudė „Draugo" spaustuvė 
Chicagoje, 1986. Aplanko dailininkas — Vytautas O. Virkau. 
442 psl. Kaina su persiuntimu $9.70. Illinois gyventojai moka 
$10.30. 

Užsakymus siųsti: 
„Draugas", 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

Jaunųjų poezijos rinkinys, išleistas 
Ateities literatūros fondo, gaunamas 
„Drauge". Kaina 7 dol.; su persiunti
mu — 8 dol. 50 centų. Illinois gyven
tojai moka 9.05 dol. 

Keturi yra malonus liudijimas ir do
kumentas, rodantis pačias jaunąsias 
mūsų poezijos atžalas išeivijoje, pra
ėjus net keturiems dešimtmečiams 
nuo didžiojo lietuvių literatūros 
egzodo. 

n o a 

Be abejo 
jūs geriate 
MARTELL. 

KAS YRA IR KUR? 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
37 TOMAS — PAPILDYMAI 

Vyr. redaktoriai; Simas Sužiedėlis ir Jurgis Gimbutas. 
Redaktoriai: Stasys Bačkaitis ir Antanas Mažiulis. 

689 psl. Kieti viršeliai . 

e 
Biografinės žinios apie lietuvių 

išeivijos kultūrininkus ir visuomenininkus. 

MARTELL COGNAC 
Konjaky pasididžiavimą nuo 1715 mėty 

tanpooed Cognac 80 pnxt. The Jos Gacneau Co. LousvOe. KY 

n 
Naujieji lietuvių talentai. 

Naujai sukurtos organizacijos ir 
institucijos išeivijoje ir okupuotoje Lietuvoje 

Nauji lietuviški leidiniai. 

Ok. Lietuvos naujieji rezistentai-disidentai. 

Nauji atradimai. 

Pastarosios mirtys. 

Būtina kiekvienai lietuvio Išeivio bibliotekai. 

n 
a 

Leidėjas Juozas Kapočius Talkina Lietuvių Fondas per JAV 
LB Kultūros Tarybą. 1985. 

> 

Kaina 3 5 . 0 0 dol. 
Užsakymus siųsti j 

D R A U G Ą 
n 

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



A.A. VINCAS MICKUS / 
D R A U G A S , an t rad ien is . 1986 m. spalio mėn. 21 d. 

Iš Romos atskridęs j ėzuitų ordino vyresnysis kunš Peter Hans Kol venbach (viduryje pirmoje eilėj e* 
su šv. Mišių dalyviais prie Laisvės kovų paminklo. 

Nuotr. J o n o Tamulaičio 

ALAUS MUGĖJE 
K. BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Didžiausia pasaulyje alaus mu
gė — vokiečių pavadinta gražiu 
„Oktoberfest" vardu — buvo 
atidaryta rugsėjo 20 d. dideliu pa
radu Miuncheno gatvėmis. Bava
rijos sostinėn suplaukė apie 20 
tūkst. tautiniais rūbais pasi
puošusių įvairių muzikos ir tau
tinių šokių grupių, daugumoje 
palydint pučiamųjų instrumentų 
orkestrams. Be vokiečiu, eiseno
je dalyvavo austrai, šveicarai, 
olandai, prancūzai, italai, de
monstruodami taip pat savo 
tautinius rūbus — muziką (italai 
su akordeonais), šokius. Šią 
eiseną televizija perdavė beveik 
dvi valandas, užbaigdama ją 
„Theresienwiese" — Teresės pie- • 
vos vaizdais, su karuselėm, kur 
alus plaukė kaip vanduo Isare. 
Daugumas įstaigų ir įmonių 
savo t a r n a u t o j a m s sk i r i a 
pusdienį šiai pramogai, apmokė-
damos nedarbo valandas. 

Oficialiai alaus mugė buvo ati
daryta Teresės pievoje rugsėjo 20 
d. 12 vai. įmušant Miuncheno m. 
burmistrui čiaupą į didelę alaus 
statinę ir sušunkant bavariška 
tarme „Ozapft i s " (literatūrine 
ka lba t u r ė t ų būti : ,,es ist 
angezapft" —yra nuleista). Mat, 
Bavarijos min. pirm. J. F. Straus-
sas sirgo, tad jo vietą užėmė 
sostinės burmistras. 

Apskaičiuojama, kad šiemetinę 
mugę aplankė apie 7 mil. žmonių. 
Deja, Miunchenas laukė ameri
kiečių, tačiau vykstant bombų 
terorui, t ū k s t a n č i a i užjūrio 
svečių atsisakė nuo kelionės į Eu
ropą. Taip pat žemiausias penkių 
metu laikotarpyje JAV" dol. kur 

Mūsų kolonijos 
Melrose Parh, IL 

LB A P Y L I N K Ė S 
P I E T Ū S 

Kaip ū k i n i n k a s ruden į 
pripildo savo ištuštėjusius 
aruodus rudens gėrybėmis, 
t a ip kiekviena organizacija, 
baigiantis vasara i , s tengiasi 
papildyti iždą, kad turėtų lėšų 
žiemos veiklai. 

Tuo tikslu Melrose Parko ir 
apylinkės l ie tuvių Bendruo
menė rengia Octoberfest — 
pietus. Ta i bus šių metų spa
lio 26 d., sekmadienį, Eagles 
Hali., 147 Broadway, Melrose 
P a r k . P r a d ž i a 12 v a i . 
S e i m i n i n k ė s p a g a m i n s 
skanius l ietuviškus pietus, bus 
namuose kep tų p y r a g ų , 
pabandyti laimei bus laimė
j imai ir „ la imės ra tas" . 

Valdyba maloniai kviečia 
visus apyl inkės lietuvius at
silankyti ir atsivesti svečių. 
Smagiai praleisite laiką su 
draugais ir paž įs tamais , tuo 
pačiu paremsit lietuvišką veik
lą. Bendruomenė skiria aukas 
spaudai, švietimui ir kit iems 
lietuviškiems re ikalams. 

sas (rugsėjo 19 d. 1 JAV dol. — 
1.99 m.!!!) neviliojo amerikiečių. 
Tačiau jų vietą užėmė Skandi
navijos atstovai, olandai, pran
cūzai ir italai. 

Pirmą kartą buvo geriamas ir 
bealkoholinis a lus . Manding, 
spauda pastebėjo, kad jis turi 0,5^-
alkoholio ir nepatarė tėvams juo 
„vaišinti" savo vaikus. Taip pat, 
iš dviejų didelių medinių statinių 
buvo pilstomas gintarinės spalvos 
gėrimas. Sakoma, kad tas pada
ryta nostalgijos labui, prisi
menant ivarijos karalių lai
kus... Alu., šiemet buvo branges
nis: 1 ltr. (vok. „Mass") kainavo 
6,30 m. - 6,50 m. Valgiai taip pat 
pabrango: kiaulienos kinka su 

priedais — 20 m., pusė vištos — 11 
m., dvi dešrelės su kopūstais — 
7.60 m. 

Belgijoje ir Olandijoje cheminiu 
būdu gaminamas alus ir eks
portuojamas į Vokietiją, nežiū
rint žemesnės kainos už vietinį, 
visiškai neranda rinkos vokiš
kose „knaipėse" ar krautuvėse. 
Tik retkarčiais „pennerbomas", 
neturėdamas pakankamai pinigų 
vokiškam alui. nusiperka „im
portą. Tačiau, gerdamas ant 
suoliuko prie mano miestelio 
rotušės, jis keikia jį visais gali
mais vokiškais žodžiais... 

Prieš šešetą metų prie įėjimo į 
Teresės pievą buvo padėta bom
ba, kuri sprogdama užmušė 13 
žmonių, ir 210 sunkiai sužeidė, 
kurių tarpe ir tris lietuvius. Ši 
skaudi diena buvo prisiminta 
rugsėjo 26 d., uždedant vainikus 
prie paminklo. 

Rugsėjo 22 d. Juno Beach 
laidotuvių namuose gėlėse 
paskendo dar vienas tauraus 
lietuvio kars tas . Tu vakarą 
paskutinį kar tą atsisveikino ir 
amžinybėn išlydėjo Šio telki
nio lietuviai Vincą Mickų. 

J is gimęs Philadelphijoje 
1904 m. Tačiau likimas lėmė. 
kad savo jaunyste ir našiau
sius gyvenimo metus jis leido 
Lietuvoje jos nepriklausomo 
gyvenimo metais . Cia jis iš
simokslino ir įsijungė į gar
b ingą L ie tuvos pradžios 
mokyklų mokytojų luomą. 

Nors jo tėvai buvo kilę iš 
Suvalkijos, tačiau jam teko 
darbuotis Žemaitijoje. V. Mic
kus nesi tenkino vien moky
tojo darbu. Beveik visi Lietu
v o s m o k y t o j a i a k t y v i a i 
da lyvavo \ ^stybės ir tautos 
kūrybiniame darbe ir jų 
įnašas į mūsų taupos kultū
rinio ir ekonominio gyvenimo 
pažangą yra sunkiai išmatuo
jamas ar pasveriamas. Ir V. 
Mickus tuojau įsijungė į šios 
apylinkės visuomeninę veik
lą: vadovavo jaunimo organi
zacijoms, buvo veiklus šaulių 
sąjungos na rys ir padėjo 
tvarkyt i vietos kooperatyvus. 

Visą gyvenimą jį žavėjo 
gamtos aplinka. Tad Buciškių 

Prie progos, mažas pranešimas 
iš „Mannhe imer Morgen"' 
dienraščio: evangelikų kun. 
Johannes Jucknat, gimęs Klaipė
doje (suprantama, miesto žiniose 
dienraštis rašo „Memel") sulau
kė 75 m. Kristaus vynuogyne (jis 
dirbo mūsų uostamiestyje (nuo 
1915 m. Klaipėda ir Mannheimas 
yra „partneriai"), buvo sovietų 
nelaisvėje. Atleistas 1949 jis apsi
gyveno Rytų Vokietijoje, vėliau 
persikėlė į Mannheimą. Sią 
žinutę rašau klaipėdiečiams, 
kurie gal pažinojo šį evangeliku 
kunigą. 

. 

kaime, legendarinio Šatri jos 
k a l n o p a p ė d ė j e . į s i g i j ę s 
nuosavą ūkį, p a v y z d i n g a i jį 
tvarkė. 

Be to suorganizavo veiklų ir 
gausų jaunųjų ūk in inkų ratelį 
ir jam vadovavo. Žemės ūkio 
mokslams pagil int i va sa ros 
atostogų metu Dotnuvoje lan
kė kursus ir sekė šios sri t ies 
spaudą. 

Užėjus didžiosioms mūsų 
tautos ne la imėms buvo atskir
tas nuo šeimos ir pas i t r aukė į 
vakarus . Dideliais v a r g a i s ir 
pavojais pėsčias perėjęs Lenki
ją, va rga i s nega la i s paga l i au 
vėl pateko į gimtąjį Philadel-
phijos miestą. 

Išs i tarnavęs pensiją, nu t a r ė 
gyvenimo paba iga i įsikurti 
Floridoje ir a t v y k o į J u n o 
Beach. Iš pat p i rmos atvy
kimo dienos įs i jungė į vietos 
lietuvių organizacinį gyveni
mą ir iki pat mir t ies išbuvo 
vietinio lietuvių klubo pirmi
ninku. Įgimta toleranci ja ir 
maloniai draugišku b ū d u jis 
įsigijo visų lietuvių dėmesį ir 
pagarbą. 

Laidotuvių n a m u o s e vos 
tilpo gausus lietuvių būrys-
Sekančią dieną vietos bažny
čioje buvo gedulingos pamal
dos, kurių metu giedojo sol. J . 
Daugėlienė. 

Kapinėse prie ka rs to kalbė
jo lietuvių klubo a t s t o v a s A. 
Garmus ir v ie t inės bend
ruomenės apyl inkės a t s tovas 
Linas S toškūnas . 

V. Mickus okupuotoje Lietu
voje y ra palikęs brolį. O laido
tuvėse da lyvavo jo g imina i tė 
O. Kreivėnienė. Tač iau jis 
paliko ir labai g a u s ų ištikimų 
ir gerų savo a smen i škų drau
gų. Iš t ik imiausias jo d r a u g a s 
buvo Povilas G r i g a l a u s k a s . Jų 
d r a u g y s t ė u ž s i m e z g ė d a r 
Lietuvoje ir nenu t rūko iki pas
kutiniojo jo a todūsio . P. 
Grigalauskas i r rūpinos i jo 

LIETUVIAI BRAZILIJOJ 

Lietuvos krikščionybės jubiliejaus 
d a r b a m s remt i auko jo (1986.VHI.5-X.4) 

$2,000.00: Lietuvių R. katalikų 
susivienijimas Amerikoje, Wilkes-
Barre, PA. 

Po $1,000.00: dr. Kazys ir Marija 
Ambrozačiai, Chesterton, IN; Petras 
Mikalauskas, Omaha, NE. 

$600.00: Albinas ir Melanija Verby-
los, St. Petersburg Beach, FL. 

Po $500.00: kun. dr. Ignas Ur
bonas, Gary, IN; Antanas ir Viktori
ja Valavičiai, Chicago, IL; Julius G. 
Vilčiauskas, Vvaterbury, CT. 

Po $300.00: kun. Antanas 
Račkauskas, Sunny Hills, FL; Lie
tuvos vyčių centro valdyba, Fairfield, 
CT. 

$200.00: Detroito ateitininkai, Det-
roit, MI. 

$175.00: Domas ir Ada Misiuliai, 
Lemont, IL 

Po $100.00: Jonas Adomaitis, 
Chicago, IL; dr. Stasys ir Ona 
Bačkiai, Washington, D.C.; Vytas ir 
Aldona Biliūnai, Lake Park, FL: 
Charles ir Teresė Burneikos. Dayton, 
OH: Antanas Dundzila, McLean, VA; 
Emily C. Gudzevich, Worcester, MA; 
Stasys Jasutis, Long Beach, Ca; 
Petras Juška, Hohokus, N.J.; Vin
cas Kamaitis, Sutton, MA; Michael & 
Barbara Kartanowicz, Ozone Park, 
NY; Alfonsas ir Veronika Kriščiūnai, 
Chicago, IL; Jonas Krišt<° *tis, 
Cleveland, OH; Karolis La.. . _-rtas, 
Pottstown, PA; Edward F. Lavan, 
Worcester, MA; Pranas ir Rožė 
Mačerniai, Chicago, IL; Jonas ir Ona 
Motiejūnai, Los Angeles, CA; Povilas 
ir Ona Norvilos, Chicago, IL; 
Pasaulio lietuvių katalikių organi
zacijų sąjunga, Yonkers, NY; Vacius 
Prižgir.tas, Hollywood, CA; Petras ir 
Zuzana Pupiai, St. Petersburg Beach, 
FL; Antanas Rimvydas, Detroit. MI; 
Kazys ir Rožė Ražanskai, Detroit, MI; 
St. Josephs Lithuanian B.V.M. Socie-
ty, Lowell, MA; Ignas ir Birutė 
Saldukai, Chicago, IL; Alina 
Skrupskelienė, Chicago, IL; Manne-
villette Sullivan, Washington, D.C., 
dr. Vacys ir dr. Augusta Sauliai, 
Chicago, IL; Joseph & Anna Shukis, 
Rochester, NY; N. Varnienė, Slidell, 
LA; Bessie Waitiekus, Gardner, MA: 
Stasys ir Zuzana Žilevičiai, Chicago, 
IL: Joseph & Josephine Žukas, Port 
Washington. NY; Klemensas ir 
Anelė Žukauskai, Sunny Hills, FL. 

$75.00: Marija Noreikienė. Put-
nam, CT. 

$60.00: Jurevčių šeima, Linden, 
NJ. 

Po $50.00: Gediminas Balanda, 
Warren MI; Kostas Bružas, Home-
wood, IL; Antanas Bulota, Los Ange
les, CA; Albina Dumbrienė ir Nijolė 
Dumbrytė, Chicago, IL; Rimas ir 
Dalia Jakai, Norristown, PA; Bronis 
J. Kasias, Wyoming, PA; Koletta 
Kaspar, Arlington, MA; John R. 
Kleponis, Reading, PA; Kazys 
Laikūnas, Chicago, IL; Kazys ir Mėta 
Linkai, Miami Beach, FL; Mykolas ir 
Alisė Pakščiai, Centerville. MA; 
Bronius ir Eleonora Paliulioniai, 
Cicero, IL; Jonas ir Ona Rugeliai, 
Maywood, IL; Aleksas Smilga, Chi
cago, IL; Vacys ir Stasė Urbonai, St. 
Petersburg Beach, FL; Kazė Vaičeliū-
nienė, Warrensville Twp., OH; 
Feliksas Valaitis, Chicago, IL; Jonas 
Vasys. Dedham, MA. 

Po $30.00: Wenceslaus & Frances 
Kamantauskai, Norwood, PA; Anelė 
Lukoševičiūtė, Grand Rapids, MI; Be
nediktas ir Vita Neverauskai, Sterl-
ing Hts., MI; Antanas Zailskas, 
Cicero, IL; Ramojus P. Vaitys, Nor-
thfield, IL. 

Po $25.00: Petras ir Ona 
Abromaičiai, Lemont, IL; Tadas ir 
Renata Alinskai, Ridgewood, NY; 
James & Elizabeth Aras, Philadel-
phia, PA; Stasys ir Uršulė Astrai, 
Grand Rapids, MI; Stanley Augonis. 
So. Boston, MA; Albert Austin, 
Tunkhannok, PA; Edward W. Bara
nauskas, Schenectady, NY; Stasys ir 
Sofija Džiugai. Chicago, IL; Jadvyga 
Gaidušas, Chicago, IL; Anthony & 
Helen Jakaitis, Franklin Sųuare, 
NY; Mečys ir Valerija Javas, Chica
go, IL; Bronius ir Birutė Kasakaičiai, 
Chicago, IL: Vitas ir Regina Kazlaus
kai, Chicago, IL; Albert Kishkis, Pitt-
ston, PA; Vaclovas ir Asta Kleizos, 
Chicago, IL; Vincentas ir Sofija 
Klevai, Richmond Hill, NY; Motiejus 
Kvedaras, Chicago, EL: Vacius ir Ada 
Lėliai, Sterling Hts.. MI; dr. Vladas 
Lelis, S. Rochester, NY; Kazys ir 
Elena Majauskai, Chicago, IL: Juozas 
ir Janina Miliauskai, Worcester, MA; 
Rita Durickas Moore, Gulfport, FL; 
Anthony Nockūnas, Plano, R.; Mark 
Pakalnis. West Union, OH; Antanas 
Pesys, Dearborn Hts., MI; Antanina 
Pranevich, Braddock, PA; Aleksan
dras ir Genovaitė Radžiai. Baltimore. 
MD; Jonas Siaurusaitis, Baltimore. 

MD; Antanas ir Irena Sprindžiai, 
Deltona, FL; Jonas ir Rūta Spurgiai, 
Chicago, IL: Jonas ir Konstancija 
Strazdai, Sunny Hills, FL, Walter & 
Angelė Steponiai, Woodhaven, NY; 
Veronica A. Shimkus, Newton, PA; 
Ray ir Živilė Tamoshunas, Webster, 
NY; Aleksas ir Bronė Urbonai, St. 
Petersburg Beach, FL; Juozas Vailo
kaitis, Beverly Shores, IN; Jonas ir 
Birutė Vasariai, Barberton, 0H; 
Stanley & Sofija Vashkys, St. Peters
burg Beach, FL; Ruth A. Wallash, 
Aldon, PA; Helen M. Yaytosh, Rah-
way, NJ. 

Po $20.00: Stanley & Elena Baku
tis. St. Petersburg. FL; Mr. & Mrs. 
Theodor Bentram, W. Hartford, CT; 
Peter J. Bullett, Chicago, IL; Mar-
cella Grebliunas, Munhall, PA; 
Severinas Januli? Beverly Shores, 
IN; Bruno Jasevičius, Dearborn. MI; 
A. Kainauskas, Plainville, CT; Kazys 
A. Katilius, Villa Park, IL; K. 
Klimavičius, Farmingdale, NY; 
Jonas ir Julija Kučinskai. Miami 
Beach, FL; Romas ir Aldona 
Masilioniai. Buffa'o, NY;Ona Minia-
tienė, St. Petersburg Beach. FL; 
Antanas Musteikis. Detroit, MI; Algi
mantas ir Elvyra Ošiapai, Old Green-
wich, CT; Sofija Patamsis, Nor-
ristown, PA; Antanas ir Emilija 
Paužuoliai, Chicago. IL; Jonas ir 
Valerija Pleiriai, Chicago, IL; Henry 
& Judith Prask, Gaithersburg, MD: 
Balys ir Marija Raugai, Delran, N.J.; 
Zigmas ir Martha Strazdai, Jupiter, 
FL; Lionginas Svelnys, Needham, 
MA; Juozas ir Jadvyga Tamasevičiai, 
Chicago, IL; Stefa Vaišviliene, 
Chicago, IL 

Po $15.00: Kostas Mačiulis. Mt, 
Morris, NY; Jonas Prunskis, Oak 
Lawn, H 

Po $10.00: Jonas Arlauskas, 
Chicago. IL; Lucilie Baltrush, Wa-
terbury, Ct; Vytautas ir Danutė Bin-
dokai, Chicago, IL: Ranceford Blair. 
Rosedale. NY; Anna B. Bleming, 
Willow Grove. PA; Hedwig Bunn-
skas, Southwick, MA; Kazys ir Sofi
ja Butkai. Jamaica, NY, Bladas 
Daukantas. St Petersburg Beach, 
FL; Herald & Helen Fleming, Cam-
bridge, MA; Mrs. J. Grigas. Coscob, 
CT: Paul Ivaška. Upper Marlboro, 
MD; J. Jankus, Woodhaven, NY; 
Monica L. Gaucus. Chicago, IL; Ana
tolijus Kairys, Chicnjjo, IL: Povilas ir 
Emilija Kantai, Chicago, IL; Ben 
Kapočius, Calumet City, IL; Mary 
Kleponis, So. Boston. MA; Aniceta 
Kriščiūnas, Hartford, CT; Balys ir 
Elena Kundrotai. Quaker Hill, CT: 

Sao P a u l o . — Neseniai Sao 
Pau ly je vyks t an t Brazil i jos 
vyskupų visuotiniam suvažia
vimui, visiem jos dalyviam buvo 
išdalinta Sibiro lietuvaičių mal
daknygė. Maldaknygės naują 
i t a l i š k ą ver t imą Brazil i jos 
vyskupam įteikė Brazilijos Lietu
vių Kunigų Vienybės pirmi
ninkas salezietis kunigas Pranas 
Gavėnas. Prie maldaknygės buvo 
pridėtas trumpas apžvalginis pra
nešimas portugalų kalba apie da
bar t inę Lietuvos ir jos Bažnyčios 
padėtj. Pranešime primenama, 
kad lietuviai pavergtoje Tėvynė
je ir laisvame pasaulyje ruošiasi 
ateinančiais metais iškilmingai 
atžymėti Lietuvos Krikšto šešių 
šimtų metų jubiliejų, kad pa
grindinės šio jubiliejaus iškilmės 
įvyks Romoje, dalyvaujant po 

piežiui Jonui Pauliui II, kad su-

la idotuvėmis ir pavyzdingu 
krauopš tumu j a s paruošė. J i s 
ir n u o š i r d ž i a i padėko jo 
vis iems šių laidotuvių daly
v i ams ir t a lk in inkams . 

Jz. Dgl. 

kaktis bus atžymėta ir Sao Pauly
je vietos kardinolo Evansto Arns 
vadovaujamomis Mišiomis, kad 
sukakčiai prisiminti Brazilijos 
tautinėje šventovėje Aparacidoje 
bus p a s t a t y t a s l i e tuv i škas 
kryžius, galop, kad Brazilijoje 
kasmet birželio penkioliktąją yra 
pravedama Maldos diena už 
Lietuvą. Brazilijos vyskupai yra 
karštai kviečiami šią dieną pa
remti. Yra atkreipiamas Brazili
jos vyskupų dėmesys į besi
ar t inančias Vilniaus arkivys
kupijos apaštalinio administra
toriaus vyskupo Julijono Stepo
navičiaus kunigystės ir amžiaus 
s u k a k t i s , p r imenant , k a d 
vyskupas jau 25-erius metus yra 
ištremtas iš savo arkivyskupijos. 
o jo katedra Lietuvos sostinėje 
Vilniuje yra atimta iš tikinčiųjų 
ir paversta meno galerija. 

Pažymėtina, kad kunigo Prano 
Gavėno rūpesčiu, Sibiro lietuvai
čių maldaknygės itališkas verti
mas pasiekė taip pat ir Brazilijos 
respublikos prezidentą Jose ' 
Sarney, kuris lietuviui kunigui 
už dovaną nuoširdžiai padėkojo. 

Albina Lietuvninkas. Chicago, IL; 
John Litvaitis, Toms River, NJ; Peter 
Lokitus, Biscayne Park, FL; Jonas ir 
Albina Martinkai, Chicago, IL; Mr. 
& Mrs. W. Mickie, Cicero, IL; Aldo
na Milmantienė, Southfield, MI; 
Vytas ir Olga Nakutavičiai, Fishkill, 
FL; Ses. Euphenia Papell O.P., Grand 
Rapids, IL; Kazys ir Aldona 
Stašaičiai, Redford, MI; Michael J. 
Stroff, McLean, VA; Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, 99 kuopa, New 
York, NY; Juozas ir Petronėlė Ta
mašauskai, Putnam, CT; Jonas 
Vasaitis, Cicero, IL; Bernardas ir 
Jadvyga Vilčinskai, New Britain, 
CT; Peter & Mary Volane, Yonkers. 
NY; Algirdas ir Dorotėja Zenkai, 
Webster, MA; Martha Žiemelis, Tor-
rance. CA. 

Po $5.00: Antanas Baziliauskas, 
Worcester, MA; Mary Berecka, 
Utika, N.Y.; Mr. & Mrs. Joe Gerulis, 
Bristol, Ct; Bronė Juršėnaitė-Feliss, 
Denver, CO; Mary Levcoe, New Bri
tain, CT; John Lukomski, Greenfield, 
WI; Juozas A. Matonis, West Sad-
burry, PA; Stefa Mereckis, Brockton, 
MA; Elda V. Plunge, Windsor, Ct; 
Juozas Skomantas, Beverly Shores, 
IN; Raymond & Bernice Wojenik, 
Franklin Sųuare, NY. 

Parapijos aukojo 
$500.00: St. Peter & Paul Church, 

Chicago, IL. 
$402.00: St. Peter & Paul Church, 

Elizabeth, N.J. 
$400.00: St. Casimir Lithuanian R. 

C. Church, Pittston, PA. 
$125.00: St. Vincent De Paul 

Church, Girardville, PA. 
$120.00: St. Joseph R.C. Church. 

Duryea, PA. 
$109.00: St. George's Church, 

Brooklyn, NY. 
Už aukas labai nuoširdžiai 

dėkojame. Biudžetas $289,000.- Ligi 
1986 X2 gauta aukų 75,573 dol. ir 
išleista sąskaitoms mokėti 59,213 
dol. Dauguma sąskaitų dar prieš 
akis, o jubiliejus nebetoli. Todėl 
branginame kiekviena auką, didelę 
ar mažą. Malonėkite rašyti čekius 
Lithuanian Christianity Jubilee, 
Inc., vardu ir siųsti: Br. Polikaitis. 
7218 So. Fairfield Ave., Chicago, IL 
60629. Aukos nurašomos nuo pajamų 
mokesčių. 

J o n a s Kavaliūnas. 
vykdomojo komiteto pirm. 
Kun. Viktoras Dabušis, 

lėšų telkimo vadovas 
Bronius Polikaitis, 

iždinnkas 

A.+A. 
KOSTEI MAŠIOTIENEI 

mirus, jos vyrui, dukroms MILDAI ir JŪRAI bei sesu
tei ALBINAI su šeimomis reiškiu gilią užuojautą. 

M. Balčiūnas 

-

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

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

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

I A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h v v e s t H w y . , P a l o s Hi l l s , I l l ino is 

T e l . - 9 7 4 - 4 4 1 0 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

» 



DRAUGAS, antradienis, 19Mi m. spalio mėn. 21 d. 

x Lietuvos a ts tovui d r . 
S.A. Bačkiui spalio 16 d. kar
tu su žmona išvykus atostogų 
sveikatai sustiprinti. Stasys 
Lozoraitis. Jr. laikinai eis 
Lietuvos atstovo pareigas 
Washingtone. kartu likdamas 
'Lietuvos atstovo pareigose 
prie Šventojo Sosto. 

i Vakaronė su Lie tuvos 
general in ia is konsu la i s , 
konsulu Vaclovu Kleiza ir 
konsule Juze Daužvardiene 
yra rengiama lapkričio 21 d. 
Jaunimo centro kavinėje. 
Vakaronės metu abu konsulai 
pasisakys apie savo darbus, 
atstovaujant lietuviams. Visi 
kviečiami. 

x Alb. Pašk ienė , P e č k a i -
t ienė dalyvauja su savo meno 
darbais Liet. Mot. Fed. Chica-
gos klubo ruošiamoj parodoj 
spalio 24 d. 7 vai. vak. Jauni
mo centre. 

x Algimantas Gečys. JAV 
Lietuvių Bendruomenės kraš
to valdybos pirmininkas, atvy
kęs iš Philadelphijos j posėdį 
Chicagoje, aplankė- „Draugo" 
redakciją ir painformavo apie 
savo veiklą ir tolimesnius 
planus. Su juo buvo taip pat 
LB Kultūros tarybos pir
mininkė, atvykusi j posėdj iš 
Cle%relando. Ingrida Bublienė, 
painformavo apie premijų ;iei-
kimo šventę, kuri ateinančiais 
metais numatoma da ry t i 
Chicagoje. 

x Sv. Kryžiaus l igon inė 
pataria daryt i k rū t inės 
peršvietimas ir sužinoti iš 
anksto, ar nėra krūtinės vėžio. 
Šioje ligoninėje specialus 
apžiūrėjimas bus nuo lapk
ričio 4 d. pirmadieniais, antra
dieniais ir ketvirtadieniais. 
Reikia iš anksto užsiregis
truoti tel. 471-7321. Patariama 
pasitikrinti ypač moterims. 

x A n t a n a s S k i r i u s , 
„Lietuvių Dienų" redaktorius 
ir leidėjas, iš Los Angeles. 
Calif . buvo atvykęs į Chicagą 
dalyvauti Amerikos Lietuvių 
Tarybos metiniame suva
žiavime. Ta proga pirmadienį 
jis aplankė „Draugo" redak
ciją ir administraciją, pain
formuodamas apie Amerikos 
Lietuvių Tarybos veiklą praei
tyje ir apie Los Angeles lietu
vius. 

x J advyga Mulokienė, 
Santa Monica, Cal.. su pre
numeratos mokesčiu atsiuntė 
ir 20 doi. auką. J . Mulokienę. 
mūsų mielą rėmėją, skelbiame 
garinės prenumeratore, o už pa
laikymą savos spaudos taria
me nuoširdų ačiū. 

x Eug. ir inž. Kazys 
K r i a u č i ū n a i , Clarendon 
Hills. 111., atsiuntė 25 dol. dien-

• raščio paramai ir kartu pra
tęsė j<> prenumeratą. Eug. ir K. 
Kriaučiūnus skelbiame gar-
l)ės prenumeratoriais, o už 
mielą paramą labai dėko
jame. 

x Soprano Mary tės Bizin-
kauskai tės , naujai kylančios 
operos žvaigždės koncertas su 
bosu B Povilavičium ir kitais 
solistais įvyks Marijos audi
torijoje sekmad., lapkr. 2 d., 3 
vai. Bilietai Vaznelių preky
boje ir Patrijoje. 

'pr.) 

A R A S 
Dengiame ir taisome visu rūsiu 

STOC.LS 
Su aukštu p j tvnmu. esame 

apdrausti Pats prižiūriu darbą. 
ARVYDAS K Iri A 

7*7-1 ~ i ~ 
irba tarp 10 v r ir 

tel. 4J4-<*c?5 

x Toron to moterų voka
l in is k v a r t e t a s „Sutartinė", 
vadovaujamas Nijolės Beno-
tienės, pirmą kartą koncer 
tuos Chicagoje lapkričio 23 d., 
sekmadienį. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Šį koncertą 
rengia PLB Vasario 16 gimna
zijai remti centrinis komi
t e t a s . P e l n a s s k i r i a m a s 
gimnazijos paramai. 

x Dr. P e t r a s V. Kisielius 
«avo laiške, kurį išspausdino 
„Chicago Tribūne" spalio 19 
d., primena uždarytą Klaipė
dos ir kitas bažnyčias Lietu
voje, komunistų nužudytus 
penkis disidentus kunigus. 
Sibire kalinamą kun. A. 
Svarinską ir kun. A. Tamke-
vičių. Nežiūrint tų persekio
jimų, katalikybė Lietuvoje 
stebuklingai auga. 

x A m e r i k o s L i e tuv ių 
T a r y b o s Cicero skyriaus 
valdyba kviečia tarybos ir val
dybos narių metinį bendrą 
posėdį spalio 25 d., šeštadienį 
6 vai. v.vak. Dumčių reziden
cijoje, 1507 So. 49th Court, 
Cicero. 111. 

x Sol. Bened ik t a s Povi la-
vičius lapkričio 2 d. pirmą 
kartą su sol. Maryte Bizin-
kauskaite koncertuos Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. J is yra 
pasižymėjęs bosas, bet iki šiol 
dainavo tik rytiniam Ameri
kos pakarštyje. 

x Liuda i r Alg is Rugie
n i a i iš Detroito buvo šeštadie
nį atvykę į Chicagą. L. Rugie-
n ienė turėjo LB kraš to 
valdybos posėdį, o A. Rugie
nius turėjo pasitarimą apie LB 
tarybos sesiją Elizabeth, N.J. 
Liuda Rugienienė yra nuola
tinė „Draugo" bendradarbė, 
rašanti korespondencijas iš 
Detroito gyvenimo, apie skau
tus ir brandžius straipsnius. 

x A l b e r t a s M i s i ū n a s , 
Vilniaus krašto lietuvių sąjun
gos pirmininkas, buvo iš 
Detroito atvykęs į Amerikos 
Lietuvių Tarybos suvažia
vimą. Pirmadienį lankėsi 
„Draugo" redakcijoje ir pasi-
informavo apie Vilniaus arki
vyskupijos reikalus bei pain
formavo apie Vilniaus krašto 
lietuvių veiklą. 

x Dr. G.V. Rėk la i t i s , West 
I^afayette. Ind., atsiuntė 22 
dol. dienraščio stiprinimui ir 
kartu pratęsė jo prenumeratą. 
Dr. G.V. Rėklaičiui, mūsų gar
bės prenumeratorei, tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Lietuvių Ope ra nuošir
džiai prašo grąžinti laimin
gųjų bilietų Šakneles, kurie dar 
jas nesugrąžino ir dėkoja 
tiems, kurie jau atsiuntė. 
Operos laimingųjų bilietų 
traukimas bus lapkričio 22 die
nos vakarą Tautinių namų 
salėje operos baliaus metu. 
Šiuo būdu jūs padėsite išlai
kyti savo operą. Visas pelnas 
skiriamas naujos operos pa
statymui. 

(pr.) 

x C h i c a g o s L i e t u v i ų 
Zuvautojų-Medziotojų klu
bas rengia pikniką šių metų 
spalio mėn. 26 dieną Šaulių 
salėje 2417 W. 43 st. Gros 
Evaldo Knoll orkestras. Veiks 
baras, virtuvė ir loterija. 

K'iečia klubo valdyba 
(pr.) 

x „Mūsų Vaikas" , rugsėjo 
mėn. 4 nr., išėjo iš spaudos. 
Yra informacinių straipsniu, 
kuriuos rašo Montessori auklė
jimo specialistės I). Petrutytė, 
S. Vaišvilienė, D. Dirvonienė. 
J. Juknevičienė. M. Kucinie-
nė. Biuletenis spausdinamas 
rotatorium, bet būtų skaity
tojams geriau, jei būtų spaus 
dinamas ne ant spalvoto, o 
ant balto popieriaus. 

x L o r e t t o l i g o n i n ė , 
padedama eismo policijos, nuo 
spalio 14 d. duoda kursą vai
kams, kaip išvengti nelaimių 
einant į mokyklą ir pereinant 
skersai gatvę. 

x Prof. Bronius Kazlas, 
VVyoming, Pa., lietuviškos 
spaudos rėmėjas, pratęs
damas „Draugo" prenumera
tą, pridėjo ir 20 dol auką. Prof. 
Br. Kazlą įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
paramą labai dėkojame. 

x Pranutė Domanskis , 
Western Springs, 111., mūsų 
nuoširdi rėmėja ir garbės 
prenumeratore, su prenumera
tos pratęsimo mokesčiu 
atsiuntė ir 22 dol. auką. P. 
Domanskienei mūsų garbės 
prenumeratorei už nuolatinę 
paramą tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Stasys Suran tas , Rock-
lord. 111., žinodamas lietuviš
kos spaudos sunkumus, pra
tęsė „Draugo" prenumeratą su 
visa šimtine jo paramai. St. 
Surantą skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už mielą 
paramą tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Jonas Pečkai t is , Merrill 
ville, Ind., atsiuntė 27 dol. 
..Draugo" stiprinimui ir kartu 
pratęsė jo prenumeratą. J. 
Pečkaitį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už savos 
spaudos rėmimą labai dėko
jame. 

x Zigmas A. J ak imč ius , 
Ann Arbor, Mich., parėmė 
„Draugą" 25 dol. auka ir 
pratęsė jo prenumeratą Z. 
Jakimčių įrašome į garbės 
Drenumeratorių sąrašą, o už 
gražią auką tariame didelį 
ačiū. 

x Kun. Francis Kūra, 
Spring Valley, 111., mūsų rėmė
jas, su prenumeratos mokes
čiu atsiuntė ir 22 dol. auką. 
Kun. K. Kurą skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
rėmimą lietuviško žodžio labai 
dėkojame. 

x Juozas Doveinis , Ster-
ling Hts., Mich., parėmė 
„Draugą" 20 dol. auka ir 
pratęsė jo prenumeratą. J. 
Doveinį. įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
palaikymą savos spaudos 
labai dėkojame. 

x Vincas Geležiūnas, St. 
Louis, Mo„ lietuviško žodžio 
rėmėjas, pratęsė „Draugo" 
prenumeratą su 22 dol. auka. 
V. Geležiūną skelbiame gar
bės prenumeratoriun, o už 
mielą paramą labai dėko
jame. 

x Melrose P a r k o LB 
valdyba, Melrose Park. 111., 
valdybos kasininkas J. Ruge
lis atsiuntė 30 dol. auką su to
kiu laiškučiu: „priimkite mūsų 
paramą .Draugo' pastiprini
mui. Kuo daugiau mes jį stip
rinsime, tuo jis bus geresnis. 
Sėkmės"! Nuoširdus ačiū už 
mielą paramą ir laiškutį. 

x K. Daugirdienė, Detroit, 
Mich., atsiuntė 20 dol. su to
kiu prierašu: „Siunčiu šią 
auką dienraščiui .Draugui' 
paremti. Nuoširdus ačiū. 

x Marija Noreikienė, Put-
nam. Ct.. su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė ir 
20 dol. dienraščio paramai. M. 
Noreikienę skelbiame garbės 
prenumeratore, o už mielą 
auka labai dėkojame. 

Lietuvių jėzuitu išeivijoje pasitarimo dalyviai su svečiu iš Romos spalio 18 d. Priekyje i? 
kairės: kunig; onas Borevičius, Jonas Kidykas. Edmundas Montvila (Chicagos provincijoje 
lietuvi- jėzuitas), jėzuitų generolas P.H. Kolvenbach, provincijolas A. Saulaitis, Petrą? 
Daug-atis. Antroje eilėje olandas J.F. van Beeck. Algimantas Kezys. Kazimieras Raude 
liūnas, Leonas Zaremba, Juozas Vaišnys, Jonas Sukackas iš Urugvajaus. Gediminas Kijaus 
kas iš Clevelando, jėzuitai broliai Jurgis Janeliūnas ir Petras Kleinotas. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
J Ė Z U I T Ų GENEROLAS 
APLANKO LIETUVIUS 

Jėzaus draugijos genera
linis vyresnysis kun. Peter 
Hans Kolvenbach spalio 18 d. 
vadovavo koncelebruotoms šv. 
Mišioms, apžiūrėjo Jaunimo 
centrą ir pusryčiavo su lietu
viais jėzuitais Chicagoje. Pir
mą kartą Lietuvos jėzuitų 417 
metų i s to r i jo j e Romoje 
gyvenantis generolas lankėsi 
lietuvių jėzuitų namuose, jeigu 
neskaityti trijų lietuvių Jėzaus 
draugijos vyresniųjų, kurie 
ordinui vadovavo draudimo 
laikais XVIII a. pabaigoje. 

1983 m. išrinktas generolu 
olandas T. Kolvenbach posė
džiavo su dešimtimi Amerikos 
p rov inc i j o lų Denvery je , 
atskrisdamas į Chicagą spalio 
17 d. ir susitikdamas su 300 
Chicagos ir kitų provincijų 
jėzuitais Loyolos universitete. 
Prieš 10 vai. ryto posėdžiau
damas su socialinės veiklos 
vedėjais Chicagos jėzuitų 
būstinėje, anksti rytą atvažia
vo į lietuvių jėzuitų koplyčią. 
Prieš Mišias spėjo pažiūrėi 
Sibiro Madonos paveikslą. 

Bendrąja pamaldų kalba 
buvo parinkta anglų, kuria bu
vęs lingvistikos profesorius 
laisvai išsireiškia, sklandžiai 
mokėdamas armėnų, vokie
čių, prancūzų, ispanų, rusų, 
olandų ir kitas kalbas. T. Kol
venbach trumpame pamoksle 
pabrėžė krikščioniškąją dva
sią, kuri Fvangeliją skelbia 
neturte — laikydama save 
neturtinga — Dievo šviesos 
reikalinga. ..Būdami ir save 

laikydami neturtingais. Lietu
vos tikintieji yra turtingi tuo 
lobiu, kurio kiekvienas žmo
gus trokšta — Kristaus", buvo 
generolo tema. 

Generolas dėkojo Jaunimo 
centro pirmininkei ir visiems 
lietuvių jėzuitų bendradar
biams už jų įnašą ir bendras 
pastangas. 

Šv. Mišiose dalyvavo Jau
nimo centro valdybos pirm. S. 
Endrijonienė, Jaunimo centro 
valdybos nariai bei bendra
darbiai, jėzuitų rėmėjai ir 
draugai — apie 30 asmenų 
7:30 vai. ryto prasidėjusiose 
pamaldose. Po Mišių fotogra
favosi prie Laisvės kovų 
paminklo, o kun. Gediminas 
Kijauskas aprodė Jaunimo 
centrą, kuris svečiui atrodė 
labiau lietuvių kultuos cent
ras negu „vien tik" jaunimui 
cent ras . Mišių dalyviai 
pabendravo prie kavos kavi
nėje, kol generolas savo bran
gų laiką skyrė jėzuitams, 
stengdamasis su kiekvienu 
nors trumpai pasikalbėti. 
Lietuviai jėzuitai įteikė Lietu
voje gamintą koplytėlę ir su 
visais pasirašė paminklinį 
lakštą. 

T. Kolvenbach apsilan
kymo išvakarių dieną vyko 
lietuvių jėzuitų provincijos 
išeivijoje pas i t a r imas , o 
vakare atstovai nuvyko į gene
rolo kalbą ir pokalbį Loyolos 
universitete, kur prisiminė 
jėzuitus, dirbančius už Gele
žinės ir Bambuko uždangų. 
Generolas trims valandoms 
praėjus po viešangės Jaunimo 
centre jau išskrido į Romą. 

Kartu su Chicagos lietu-

Jėzuitų vienuolijos generolas kun. Petras Hans Kolvenbach lietuviu 
jėzuitų koplyčiojedėkoja jėzuitų bendradarbiams ir iftryftkina Lietuvos 
FWnvčio«. dvasinius turtus spalio 1« d. ^ ^ .h>nnT{imnWuin 

viais jėzuitais dalyvavo olan
das prof. kun. Josef Franz van 
Beeck, Chicagos provincijos 
lietuvis jėzuitas kun. Edmun
das Montvila, kun. G. Kijaus
kas iš Clevelando ir kun. 
Jonas Sukackas iš Montevi-
deo, Urugvajuje. 

AS 

CLEVELANDO OKTETO 
KONCERTAS 

Liet. Bendruomenės Vidurio 
Vakarų apygardos valdyba 
spalio 19 d. Jaunimo centre 
surengė koncertą, kurįame 
programą atliko Clevelando 
vyrų oktetas, vadi. . ujamas 
R. Babicko. Rengin pradėjo 
Vidur. vakarų apygardos 
pirmininkė B. Vindašienė. 
Pasidžiaugė, kad po posėdžių 
dienos bus smagu pasigėrėti 
daina, nukeliančia į Lietuvą. 

Oktetas ir pradėjo prog
ramą patriotine daina apie 
mūsų šalelę Iietuvą, žadinom 
viltį, kad ji bus per amžius 
laisva. Tai buvo V. Kupre
vičiaus Mes žengiam. 

P r a n e š ė j o p a r e i g ą su 
humoru a t l i ko p a t s R. 
Babickas. Lygiai patraukliai 
skambėjo J. Švedo harmo
nizuota Anoj pusėj Nemu
nėlio. Pora smagesnių dainų 
buvo VI. Jakubėno, Nurimk, 
sesut ir J. Gruodžio Kam 
šėrei žirgelį. Visa tai buvo 
publikai taip sava, širdžiai 
artima programa. V. Šimkaus 
daina — Vargų vargams — 
buvo okteto atsivežta iš Aus
tralijos, kur jie koncertavo. 
Dainos akcentas — Negerk, 
broleli. Toliau skambėjo 
ilgesingos B. Gorbulskio Tavo 
vardas ir Žemė gintarinė. Šioj 
grupėj nuskambėjo ir populiari 
Kaip aras pašautas. 

Trys paskutinės dainos pir
mos dalies gale buvo roman
tiškos: Prie šaltinio (Vaitkevi
čiaus), Gimtinė (T. Makačino) 
ir pagaliau tango Mėlynos 
akys. Dvi iš šių paskutinių yra 
įdainuotos trečioje okteto 
plokštelėje. 

Gausūs plojimai išprašė dar 
vieną tango: Mano mažytė. 

Oktetas puikiai susidai
navęs: Jie jau yra atlikę 250 
koncertų. įskaitant ir giedo
jimus bažnyčiose. Tai dau
gelio metų darbas — oktetas 
jau gyvuoja 27 metus. Savo 
repertuare jie turi 150 dainų, o 
šiame koncerte padainavo 
daugiau kaip 20. 

Reikia stebėtis R. Babicko 
gabumais ir ištverme. J i s 
tebedirba kaip inžinierius, yra 
trapios sveikatos, o veda tris 
chorus: Čiurlionio, bažnytinį 
ir Šį oktetą, vis pasiekdamas 
laimėjimų. Antrąją koncerto 
dalį pradėjo A. Jurgučio daina 
iš Čičinsko: Auksinės žvaigž
dės. Visą laiką džiuginą lietu-
vijų kompozicijomis, daini
ninkai įterpė ir amerikiečių. 
Gėlės mėnesienoj. Tai smagi 
tango stiliaus melodija išdai
nuota lietuviškai. Vėl iš muzi
kinės komedijos nuskambėjo 
Maraja (solo ?iedonis). 

Programos iš anksto ne-

CHICAGOS 2UMIOS 
T E A T R O F E S T I V A L I S 

Chicagos tarptautinio teat
ro festivalio direktoriai iš Sara 
Lee bendrovės gavo 200,000 
dol. paramos ir planuoja 
šiame mieste 1988 metais 
suruošti teatro festivalį. 

J U N T . T A U T U 
G I M T A D I E N I S 

Chicagoje spalio 24 d. 11:45 
vai. ryto prie Buckingham 
fontano įvai r ių t au t in ių 
grupių atstovai susirinks 
pusvalandžiui Daminėti 41-mo 
Jungtinių Ta <ų gimtadienio. 
Jos buvo įkurtos pasibaigus 
U pasauliniam karui 1945 m. 

T U R T I N G I A U S I 
ŽMONĖS 

Forbes žurnalas paskelbė 
turtingiausius žmones Illinois 
valstijoje. Pirmą vietą užima 
I-ester Crown, 61 m., gyvenąs 
Chicagoje. J o turtas siekia 1 
bilijono 300 milijonų dolerių. 
Antroj vietoj finansininkas 
Arthur Pritzker su 1 bilijonu 
.'{00 milijonų dolerių, trečioj 
Alan Pr i tzker , t u r į s bil i
joną 150 mil. dol. 

S U T A R T I S SU 
P O L I C I J A 

Chicagos miestas susitarė 
dvejiems metams su policijos 
unija. 1986 m. pakeliamas 
atlyginimas 5%, o 1987 — 
4.5%. Miestui tas kainuos apie 
70 mil. dol. 1988 metais 
numatomos derybos dėl algų 
ir g y d y m o p a d i d i n i m o . 
Numatoma, kad susi tar imas 
bus patvir t intas. 

C I R K A S 

Drambliai, kupranugariai, 
arkliai ir klounai įtraukti į 
Ringling Bros. cirko paradą 
State gatve, Chicagoje, spalio 
21 d. Pradėję paradą 10:30 v. 
ryto, nužygiavę į Chicago 
Stadium. 1800 W. Madison 
p radeda c i rko p r o g r a m a s 
šiame mieste. 

DEARBORN STOTIS — 
PREKYBOS CENTRAS 
Pietinėje Chicagos dalyje, 47 

W. Polk gatvė, Dearborn stotis 
perdirbama į prekybos centrą. 
Pastatą už 1.2 mil. dol. nupir
ko McLaughlin, G. Oppmann 
;r San Francisco advokatas 
- d C o h n e r . Nupirko i š 
C i t i c o r p b e n d r o v ė s . Č i a 
įrengiamas prekybos centras, 
kuris pradės veikti lapkri
čio mėnesi. 

spausdinus, muz. Babickas 
turėjo laisvę dainų eilę parink
ti. 

Grįžtant vėl prie lietuviškų, 
nuskambėjo: Ten už aukščiau
sių kalnų (Gorbulskio). Eu
ropos muzikinės kūrybos gar
sai buvo: Nakties tylumoje 
(aranžuota Br. Budriūno) 

Linksmesnė buvo Pypkės 
dūmai (T. Makačino). Gražiai 
skambėjo ir Tik negrįžk, Gra
nada (Ang. Larą;. Iš „My Fai r 
Lady" skambėjo su smagiu 
melodingumu ir humoru. 

Bisui oktetas dar pridėjo 
Motociklą. 

Už dailų dainavimą dai
nininkus papuošė gėlėmis. 
Atsiteisdami dar užtraukė 
žemaičių da iną . Su solo 
paįvairinimais, daina buvo 
itin patraukli . 

Chicagos lietuvių vardu 
oktetui padėko B. Vindašienė, 
pakviesdama visus vaišėms su 
dainininkais. 

Koncertu atvykusieji labai 
džiaugėsi. 

Juoz. Pr 
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