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„LKB Kronika" Nr. 71 Eina nuo 1972 metų. 
Per ska i t ę s duok kitam! 
J e i gali, padaugink! 

„Tarybinė Klaipėda" 
Atsakymas laikraščiui 

(Tęsinys) 
„Iš viso 10 kyla dar keli 

klausimai: kas "iuos žmones 
skatina veikti gana kryptin
gai, k a s juos pamoko ir 
remia?" — vėl klausia anoni 
mas. Jeigu jis iŠ tikrųjų neži
no „kas?", tai siūlome jam 
priimti tikinčiųjų įsitikinimą: 
skatina veikti padaryta tikin
tiesiems skriauda, smurtas, 
skat ina priešintis melas, 
neteisybė, klasta .viso to 
stebėtinai daug yra net ir 
mažame anonimo straips
nyje), nes sveika žmogaus 
prigimtis nenori susitaikyti su 
blogiu ir siekia gėrio — tiesos, 
teisingumo, laisvės; šiuos 
žmones pamoko „kryptingai 
veikti" ; krikščioniška sąži
nė ir ren.ia — Dievas! O tikin
čiųjų entuziazmas, kovojant 
su skriaudomis ir neteisy
bėmis, „apmokamas" valdžios 
pareigūnų ir saugumiečiu 
grasinimais, bausmėmis, paro
mis, areštais, kalėjimu, lage
riais ir net mirtimi... 

Baigiant Šį straipsnį, norė
tųsi paprašyti autorių — 
anonimą atsakyti ne tik į 
Klaipėdos tikinčiuosius, bet ir 
visos Lietuvos tikinčiuosius 
dominantį klausimą. Kada gi 
pagaliau bus grąžinta pačių 
tikinčiųjų aukomis pastatyta 

Klaipėdos Taikos Karalienės 
bažnyčia? Ar ir toliau tikintie
ji į ją turės tik tiek teisės, kad, 
nusipirkę bilietą. galės 
išklausyti koncertą? Jei neža
da grąžinti bažnyčios, tai gal 
bent į jos statybą sudėtas 
lėšas derėtų grąžinti Klaipė
dos tikintiesiems? Juk vogti 
draudžia ne tik 10 Dievo 
įsakymų, bet ir TSRS bei 
LTSR Konstitucijos. 

Autorius siūlo peticijų rašy
tojams „pasikartoti 10 Dievo 
įsakymų ir 7 didžiąsias nuodė
mes. „Artimo meilė reikalauja 
n e ž i n a n t į p a m o k y t i , — 
perskaitykite TSRS ir LTSR 
Konstitucijas ir tik tada rašy
kite panašius straipsnius. Jei 
ir po to nepakeisite savo 
nuomonės dėl neteisingo 
Klaipėdos bažnyčios konfis
kavimo, — jūsų straipsnis bei 
požiūris ne tik į Klaipėdos 
bažnyčią liečiančių peticijų 
rašymą, bet ir kitų atžvilgiu, 
kurios gina elementarias tikin
čiųjų teises, yra suprantama. 
— jūs priklausote tai „išrink
tajai" visuomenės grupei, kuri. 
būdama „grynai tarybiška", 
tikinčiuosius laiko už įsta
tymo ribų. Gal tai ir yra 
atsakymas į klausimą: kodėl 
jūs anonimas... 

•'Pabaiga) 

Atstovai priėmė biudžetą 
su didesniais mokesčiais 

Washing tonas . — Atstovų 
rūmai priėmė trilijono dolerų 
biudžetą, kuriuo išeinama 
prieš prezidento nusistatymą 
nekelti mokesčių ir sumažinti 
Pentagono biudžetą. 

Šis atstovų planas pakelia 
mokesčius 19 bil. doi. sumai. 
Senato biudžeto komitetas 
patvirtino panašų planą, bet 
prezidentas, kuris biudžete 
nenumatė kelti mokesčių, tebė
ra stipriai priešingas ir šis 
Kongreso projektas dar sukels 
daug ginčų ir prezidento tur
būt bus vetuojamas. Tačiau 
demokratai, kurie abiejuose 
rūmuose turi daugumą, balsa
vo už mokesčių pakėlimą. 
Konservatoriai, modernėtieji 
ir liberalai demokratai patvir
tino šį mokesčių pakėlimą 230 
balsų dauguma prieš 192. Nė 
v i e n a s r e s p u b l i k o n a s 
nebalsavo už šį mokesčių 
pakėlimą ir tik 19 demokratų 
balsavo prieš. 

Mokesčiai 
kasdieninėm prekėm 

Demokratų priimtame plane 
nieko nesakoma, iš kur tie 
nauji padidinti mokesčiai bus 
gauti, tačiau nemanoma, kad 
jie būtų iš algų atskaitomi. Šis 
biudžeto planas tik nusako 
bendras gaires: t ikrasis 
mokesčių pakėlimo įstatymas 
dar turi būti svarstomas ir 
priimtas atskirai ir tik tada 
atsidurs ant prezidento stalo 
pasirašymui. Darbu tvarkos 
kcmi*etas, kuris visada peržiū
ri mokesčių bet kokį įstatymą 
dar prieš jam pasiekiant 
plenumą, mano, ke-d mokės 
čiai turėtų būti pakelti cigare
tėms, likeriui ir naudojan
tiems energijos šaltinius. 

Atstovų rūmai 1988 fiskali
niams metama, kurie prasi
deda spalio 1 d., pramato 132.5 
bil. deficito. Jame jau yra 

Po įspūdingo Puccini operos ..Turandot" spektaklio Metropolitan operoje už scenos. Iš kairės 
sol. Birgit Nilsson, pastatymo vadovas Franco Zeffirelli, Metropolitan Operos dirigentas 
James Irvine, centre — dainavusi Turandot partiją Eva Marton. artistė Elizabetb Taylor ir 
tenoras Placido Domingo. 

Reikalauja liudininkų 
iš Sovietų Sąjungos 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Gorbačiovo kelionės 
Čekoslovakijoje 
Išvengė nemalonių klausimų 

P r a h a . — Praėjusią savai- farmas. Visur lydėjo didelė 
te sovietų va ldovas M. policijos apsauga. Vienas 
Gorbačiovas lankėsi Čekoslo- jaunas vyriškis, paklaustas, 
vakijoje, kurią prieš 10 metų kodėl jis čia stovi ant šaligat-
sovietų tankai sutriuškino ir vio, atsakė: „Mums buvo 
užgniaužė prasidėjusį Prahos 
pavasarį į laisvę. 

Nežiūrint, kad iš anksto 
nebuvo pranešta, jog miesto 
centre važiuos Gorbačiovo 
motorkada , žodis grei ta i 
apskriejo Prahą, ir kai jis 
važiavo Vaclovo aikšte, jau 
daugelis žmonių stovėjo ir 
norėjo pamatyti, kaip atrodo 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos generalinis sekreto
rius. J i s . lydimas čekų parti
jos vadovo Gustav Husak, 
kuris jau yra 76 m. amžiaus, 
vaikščiojo kartu ir sveikinosi 
su žmonėmis. Kartu su juo ėjo 
ir jo žmona Raiša. Gatvėse 
buvo iškabinti plakatai su 
užrašais: „Visada su Sovietų 
Sąjunga ir kito kelio nėra". 

P r i i m a Gorbač iovo 
s iū lymus 

sumažintas karinių reikalų 
biudžetas, o taip pat ir ne kari
nės programos, kas ir Reaga-
no jau per šešerius metus buvo 
daroma. 

Grėsmė saugumui 
Daugelis šiame plane 

programų neliečia vargšų, 
federalinių tarnautojų pensijų 
socialinio aprūpinimo prog
ramos. Planas leidžia padidin
ti kai kurias programas, 
pavyzdžiui Medicaid, apmoky
mo ir va ikų m a i t i n i m o 
programų išlaidas. Preziden
tas į tai pasakė, kad įstatymų 
leidėjai tą daro kaip ir visada. 
„Tai grėsmė tautiniam saugu
mui ir tik davimas dolerio 
mokesčių mokėtojui". J is 
pasisakė, kad jis nori dirbti su 
Kongresu biudžeto reikalu, 
kurį jis galėtų priimti, bet šiuo 
metu nemato reikalo tartis su 
demokratų vadais. 

Speaker io nuopelnas 
Mokesčių pakėlimas Atsto

vų rūmuose priskir iamas 
speakerio įtakai į demokratus 
kongresmenus. Jim Wright iš 
Texa8 jau seniai vedė agita
ciją už mokesčių pakėlimą. 
Prezidento programoms ken
kia, kad respublikonai yra 
mažumoje ir vis tebesitęsianti 
Irano ginklų byla, o speakeris 
ir kiti dar daugiau priešinasi 
bet kokiai iš prezidentūros 
išeinančiai programai. 

„Demokratai veda žaidi
mą", sako kongr. Leon Pa 
netta iš Californijos, kuris 
studijuoja biudžeto reikalus. 
„Amerikiečiai jau yra pavargę 
nuo mitų ir deficito problemos 
ir demokratai tuo lošia". 

Bet Lynn Martin, respubli
konas iš Illinois, kitaip galvo
ja. „Viską, ką jus darote, yra 
sumažinti apsigynimą ir 
pakelti mokesčius". 

J e ruza l ė . — Antroje po- kad jis kreipėsi į Sovietų — Paragva jaus preziden-
nios Grabitz liudijimo dienoje Sąjungą, kad tie liudininkai tas gen Alfredo Stroessner 
ją klausinėjo adv. Yoram Shef- galėtų atvykti ir liudyti panaikino 40 metų užsitęsusį 
tel, kuris ypatingai kreipė Demjanjuko teisme ir kad specialų beveik karo stovį 
dėmesį į Travmiki stovyklos gautų originaliąją Trawniki valstybėje, sakydamas, kad 
kortelę. Primindamas, kad stovykloje išduotą dokumen- nebereikia specialaus saugu-
s t o v y k l o s k o m e n d a n t a s tą, bet į jo 1986 m. kovo mene- ,-mo jėgų išlaikyti taikai Parag-
Streibel mirė 1986 m. rugpjū- sio laišką negavo iš sovietų vajuje. 
čio 5 d. ir kad ji dirbo su OSI, jokio a tsakymo. Teisėjas _ Argentinoje popiežius 
advokatas klausė, ar pagal jos Levin deklaravo, kad šio Jonas Paulius II pakartotinai 
žinias, OSI ar Izraelio inves- tribunolo nusistatymas yra, pas isakė prieš divorsus . 
tigatoriai tą išduotą Travmiki kad tie trys liudininkai iš A r g e n t i n o s V y r i a u s i a s 
asmens kortelę Demjanjukui Sovietų Sąjungos būtų atvežti Teismas pasisakė, kad vedy

bų įstatymas, draudžiąs divor
sus, yra prieš konstituciją. 

— Prancūzija ir Vokiet i 
ja pasirašė susitarimą kartu 
kovoti prieš terorizmą. Abie
jose valstybėse dabar bus 
galima iškabinti plakatus, 
kurie nurodys teroristus ir 

parodė Streibeliui, kad jis ją i šį teismą liudyti, 
atpažintų, į tai Grabitz atsakė, • — 
kad ji to nežino. Bet 1985 m. M - I - - • 
OSI paprašė ją, kad ji susi- Milijoninis 
siektų su Streibeliu tos naetatamoc 
kortelės reikalu, bet ji atsi- paSiaifmaS 
sakė, nes Streibel buvo laisvas New Yorkas . — Penkta-
žmogus ir ji negalėjo jam dienio vakare Metropolitan 
įsakyti, ką jis turi daryti. Bet Opera turėjo naują Puccini pasiLis1 smmiisiTis^ieT'tam 
ji davė Streibeho advokato operos „Turandot" pastaty- £ u s J į j į jag 
pavardę OSI įstaigai. msL kurios režisierius buvo 

Dokumente 
yra kla idų 

mą, Kurios režisierius 
Franco Zeffirelli. Pastatymas 
ne visai patenkino kritikus, 
bet labai patenkino publiką. 

Adv. Sheftel paprašė, kad ji Tai buvo toks pastatymas, 
patikrintų tą asmens kortelę ir kokio Metropolitan nėra 
kad atkreiptų dėmesį, ar nėra turėjusi savo egzistencijoje, 
ten kokios nors klaidos. Į tai Naujos dekoracijos, nauji 
Grabitz tuoj atsakė, kad yra kost iumai ir apšviet imas 
vokiečių kalbos klaidų. Kai kainavo truputi daugiau negu 
tokios ko r t e l ė s b ū d a v o milijoną dolerių Bilietai buvo 
atspausdinamos, po to ji jų išparduoti beveik prieš mene 
nebematydavo. 

V i e n a s iš k a l t i n t o j ų , 
Michael Shaked, norėjo, kad 
Grabiz patikrintų originaliąją 
kortelę, bet vyriausias teisėjas 
Levin įsikišo, sakydamas, kad 

šį su padidintomis kainomis. 
Ovacijos pr ieš 

spektakl io pradžią 

— Bolivija paskelbė 300 
mil. dol. karą kokaino indust
rijai savo krašte. 

— Kinijos komunistinė 
vyriausybė uždarė 39 laikraš
čius Guangxi provincijoje, 
kurie per daug „žavėjosi" 
Vakarų idėjomis. 

— Lenkija praneša, kad 
nutarė įvesti akcijų biržą ir 
leisti prekybos įmonėms bank
rutuoti. 

— Jeruzalė je spauda rašo. 
kad Izraelio vienas pagrin
dinių asmenų Amiram Nir 

įsakyta būti čia mūsų viršinin
ko, kaip visuomet". Kitas, 
klausiamas, ko jis tikisi iš šio 
vizito, atsakė: „Galbūt mes 
ga lės ime p a k e i s t i visą 
Čekoslovakijos vyriausybę, 
visus iki vieno". Šis studen
tas tikįs prasidėsiančiu laisvė
jimo procesu. 

Neįleido į 
ambasadą 

Buvęs užsienio reikalų mi-
nisteris Dubčeko vadovybėje ir 
dabar priklausąs Charteriui 
77, Jiri Hajek, sakė žurnalis
tui, kad jis važiavo į New 
Yorką tada, kai sovietai įvedė 
savo kariuomenę, ir apkaltino 
Sovietų Sąjungą ir Varšuvos 
pakto šalis už įvedimą karo 
jėgų į Čekoslovakiją. Už tai jis 
buvo pašalintas iš komunistų 
partijos. Po 9 metų jis pasi-

Čekoslovakija žinoma, kaip rašė Charta-77. Tada jis nete-
viena griežčiausiai valdomų ko ir darbo. Buvo išjungtas jo 
komunistinio bloko kraštų, telefonas ir jo sūnui buvo 
šiuo metu keičia savo politiką uždrausta stoti į universitetą. 
ir taikosi prie Gorbačiovo Jis su kitais disidentais pasi-
„glasnost". Prieš Gorbačiovo rašė laišką Gorbačiovui, 
kelionę į Prahą buvo atvykusi prašydamas, kad išvestų 
ekonomin iams re ika lams sovietų kariuomenę iš Čekoslo-
svarstyti komisija, kuri tarėsi, vakijos. Tą laišką nunešė į 
jog būtų geresnės rūšies sovietų ambasadą ir norėjo 
prekės vežamos į Maskvą. įteikti ambasadoriui, tačiau tą 
Vakarų diplomatai mano. kad įaišką tegalėjo įmesti pro sky-
Gorbačiovas spaudė Husaką 'C, r>es durų sargas, kai jis 
daryti reformas ekonominėje pasisakė jam, kas esąs. atsi-
ir socialinėje srityje ir prašė, sakė įleisti. 

J o kalba 
televizijoje 

Bratislavoje Gorbačiovas 
kalbėjo su jaunu vyru per 
televiziją, bet niekur neminė
damas invazijos 1968 m., tik 
užuominomis prisimindamas: 
„Mes kartu išgyvenome su 
jumis jdomų periodą, bet mes 
perėjome tai oriai ir garbin
gai... Mes išėjome sunkią 
mokyklą. Nėra sunkesnės 
mokyklos, kaip gyvenimo 
mokykla. Mes padarėme teisin
gas išvadas. Pažiūrėki, kaip toli 
pažengė Čekoslovakija nuo 
1968 metų", kalbėjo Gorbačio
vas tam jaunam vyrui, kuris 
tylėjo ir nieko nesakė. 

kad būtų laikomasi nustatytų 
da tų išvežimui Maskvai 
reikalingos žaliavos. 

į s a k y t a būt i 
g a t v ė s e 

Gorbačiovas šeštadienį buvo 
Bratislavoje, Slovakijos sos
tinėje, kurios apylinkėje jis 
lankė fabriką ir valstybines 

Ginkluojasi 
Prancūzija 

P a r y ž i u s . — Prancūzijos 
ministeris pirmininkas Jac-
ques Chirac. įspėdamas Eu
ropos kraštus apie didelį pavo
jų be branduolinių ginklų, 
pranešė, kad Prancūzija per
o r g a n i z u o j a v i s ą s a v o 
apsigynimo sistemą ir sumo
dernina visas karinas pajė
gas. 

Kalbėdamas parlamente. 

Išvengė nemalonių 
klausimų 

Rašytojas Vaclav Havel 
pastebėjo, kad Čekoslovaki-

Kai krit ikai atvyko į 
spektaklį, jie girdėjo ovacijas I r a n o ginklų pardavime vėl 

tai draudžiama šiuo metu ir salėje ir balkonuose : r negalė- s i a p t a i susitiko su Manucher 
Ghorbanifar Šveicarijoje. 

p remjeras pateikė planą, joje M. Gorbačiovas neturėjo 

kad jis turi pasitenkinti tik jo susigaudyti, kas darosi. 
kopija kaip ir gynėjai. Tenka Paaiškėjo, kad į šį spektakli 

suskrido daug meno garseny
bių iš viso pasaulio. Ir jiems 
buvo plota salėje, dar prieš 

pastebėti, kad yra susitari 
mas, kad kol specialistai galu
tinai neištirs tos Trawniki as
mens kortelės autentiškumo, 
tol ji nebus rodoma teisme. 

prasidedant operai. Žiūrovų 
tarpe buvo geriausia pasaulio 

Tada adv. Shaked paklausė, Turandot, jau nebedainuo-
ar Grabitz atsimena, kuriais janti švedų sopranas Birgit 
metais tas dokumentas buvo Nilsson. J a i įėjus į salę, publi

ka pasitiko triukšmingais 
plojimais. Pasibaigus spektak-

išduotas, ji atsakė, kad ne. 
Teisėjų k l aus ima i 

Toliau ją klausinėjo teisėjai. 
Levin paklausė, kodėl vokie
čių teismas nepareikalavo, 
kad tie trys sovietų liudinin-

iiui, to vakaro prima donna 
Eva Marton nusviedė gėlių 
puokštę į salę Birgit Nilsson, 
kurią ji sugavo. J i paragino 
Evą Marton, kad ji paruoštų 

kai iš Leningrado atvyktų j Turandot vaidmenį: „Jūs 
Vokietiją ir liudytų teisme. Į turite būti tas asmuo po 
tai Grabitz atsakė, kad toks 
buvo susitarimas tarp Vokie
tijos ir Sovietų Sąjungos. 0 
kur yra liudininkai dabar, ji 
atsake nežinanti. Tada teisė 
jas Levin kreipėsi į prokurorą, 
klausdamas, ar jie negalėtų 
būti atvežti j Izraelį ir čia 

manęs dainuoti Turandot 
partiją", kadaise pasakė jai 
Nilsson. 

Fi lmas apie 
Toscanini 

Kiti audringi plojimai salėje 
buvo artistei Klizabeth Tay-

kuris yra Irano ginklu pirklys. 

da sukti naują filmą su Zeffi
relli apie Toscaninio pirmąjį 
dirigavimą Rio de Janeiro, kai 
jis grojo čelistu orkestre ir 
turėjo pavaduoti susirgusį 
maestro „Aidos", operos diri
gavime. Šis filmas bus 
pavadintas ..Preliudai ir over-
tiuros". 

Siame spektaklyje, be kelių 
gubernatorių ir aukštųjų val
džios pareigūnų, buvo daugel 
Metropolitan buvusių solistų, 
įskaitant ir Christa Ludvvig, 
Leoną Mitchell, Julius Rudei, 
Lyric operos vadovę. San 
Francisco operos vadovą. 
Berlyno, Miuncheno, Vienos ir 
La Scalos menedžerius. Šalia 
Marton, kitas partijas daina
vo Placido Domingo, John 
Macurdy ir amerikietė sopra
nas Aprile Miilo. Dingavo 

pagal kurį Prancūzija savo 
kariniams reikalams išleis 
77.5 bil. dol. per penkerius 
metus. 1991 m. turėtų būti 
Prancūzijos karinės jėgos 
pilnai paruoštos pasitikti 
sekantį šimtmetį. 

Premjeras J. Chirac sako. 
k a d V a k a r a i t u r i būt i 
pasiruošę sutikti sovietų jėgas 
savo jėgomis. Taip pat jis 
pranešė, kad Prancūzija yra 
pasiruošusi pasiųsti į erdves 
pirmąjį karo reikalams skirtą 
satelitą. 

liudyti. Prokuroras atsakė, lor. Gegužės mėnesį ji prade- James Levine. 

— Maskvoje Tass agentū
ra pranešė, kad 11 tonų skrie
janti speciali stotis, kuri turėjo 
sustikti su lekiančia Mir labo
ratorija erdvėse, prasilenk^ 
maždaug 200 yardų nuotolyje 
Mir laboratirija buvo iškelta i 
orbitą 19H6 m. vasario 20 d. 

— Innsb rucke slidinėdami 
Alpių kalnuose užsimušė 6 
žmonės: 4 vyrai ir 2 moterys. 
J i e buvo įspėti šį kartą į tas 
vietas nevažiuot i , tačiau 
neklausė. 

spaudos konferencijos, kas 
visad būdavo kituose Rytų 
F.uropos kraštuose. Gal todėl, 
kad išvengtų nemalonių 
klausimų, sako rašytojas, o 
ypač apie Čekoslovakijoje 
laikymą savo kariuomenės. 
Bet sovietų užsienio reikalų 
m i n i s t e r i j o s k a l b ė t o j a s , 
paklaustas, koks yra skir
tumas t a rp Dubčeko ir 
(Gorbačiovo, atsakė: „Devy
niolika metų". 

KALENDORIUS 
Balandžio 14 d.: Tiburcijus. 

Valerijonas ir Maksimas, 
Visvaldas. 

Balandžio 15 d.: Petras 
Gonzalietis. Anastazija. Vil
nius. Vaidote. 

Saulė 
7:29. 

ORAS 
teka 6:14. leidžiasi 

Temperatūra dieną 52 1., 
naktį 40 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IK SVEIKU PAJĖGUMO UGDYMAS 

KEUAS į SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago, IU 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

NUTUKIMAS -
ASMENYBĖS PASILPIMAS 

Kad ir šimtą dietų išbandysi 
— to' pastoviai nesuliesėsi, 
koi pagrindą nutukimo: savą 
asmenybe neaptvarkysi. 

Psichologiškai 
mediciniška t iesa 

Nutukimas yra per daug rie
balų susikrovimas kūne. Tas ne 
tik nesveika, bet ir nemadinga 
šiame krašte, nors kai kuriuose 
kraštuose taip nėra. Gydymasis 
nuo nutukimo ar apsisaugo
jimas nuo jo nėra taip jau pa
prasta? dalykas, kaip persi-
valgančia visuomenę mėgina 
nuteikti čia gausi geltonoji 
spauda. Yra daugelis būdų tai
komu laikinam svorio 
numetimui. Daug visokių die
tiniu knygų nuolat užplūsta 
rinką. Daug visokių skelbimų 
suka galvas nutukėiiams. Vis 
tai mėginimai lengvatikius 
apgaudinėti. Tokie žmonės, kaip 
žuvys už meškerės slieko, grie
biasi, o netrukus, kaip tos 
žuvys, ant keptuvės čirška — 
reklamų suviliotieji lengva
tikiai nusimena, nes nutukimo 
neatsikrato. O neats ikrato 
todėl, kad eina klaidingu keliu: 
reikia kiekvienam nutukėliui 
tik vieno vienintelio dalyko — 
mažiau valgymo. Rodos tai 
paprastas dalykas normaliam 
žmogui -- bet ne asmenybe 
pasupusiam neurotikui. Toks 
tol persivaigo. ko! su neuroze 
nesusitvarko. Taip, ir nė per 
plauką kitaip! 

Meskit šalin svorio 
numetimui piliules! 

Niekada neimk svorio nu
metimui pililių pirm nepasi
taręs su gydytoju. Mat. daugelis 
jų gaii būti kenksmingos. Vie
nos jų t u r i gūžio l iaukos 
i thyroid) ekstrakto, kuris grei
tina medžiagos apykaitą. Kitos 
jų turi centrinę nervų sistemą 
jaudinančių medžiagų, kaip 
amfetaminas, kur i s gal i 
sumažinti apetitą, bet ir sukelti 
neigimą pašalini veikimą. Dau
guma svorio numetimui piliulių 
yra ne kas kitas, o vitaminai. 
Jos užtikrina pakankamą vi
taminu kieki tuo metu. kai 
žmogus sumažintai valgo. Yra 
tik viena vienintelė tikram svo
rio numetimui piliulė: jos var
das yra ..Ne". Tai sveika asme
nybė — ..stipri valia", kuri 
igaiina persivalgantį — jį 
pasakyti .,Ne — nė kiek dau
giau", kai jau pasisotinama. 

Nutukimo priežastys 

Gausios yra n u t u k i m o 
priežastys: iš jų psichologinės 
yra labai svarbios. Nutukimas 
gali atsirasti, esant virškinimo 
bei medžiagos apykaitos netvar
kai. Jis gaii atsirasti ir dėl pri
gimtinės netvarkos. Mat. y ra 
toKių žmonių, kurie negali būti 
r.er.ebūs: jie ir nuo vandens 
tunka: jų prigimtis — jų genai 
juos tokiais padaro, yra ir tokių 
;vairaus amžiaus žmonių, 
kuriems gyvenimo kryželiai — 
visokie rūpesčiai pakeičia 
vidaus liaukų gamyba ir dėl to 
jie nutunka. 

Sportavimas nepagydo 
nutukimo 

Visi žinokime tiesa, kad 
gimnastikavimasis negydo 
nutukimo Ka geriausio jis gali 
padaryti — tai riebalus perkelia 
iš vienos kūno vietos kiton, yra 
tik viena ir vienintelė sėk

mingam svorio numetimui gim
n a s t i k a — ta i kėdės ati
traukimas nuo valgiais apkrau
to s ta lo p i r m negu 
persivaigoma. 

Dauguma žmonių pri taria 
tokiai gimnastikai. Jie laikinai 
laikosi dietos, bet paliovę taip 
darę, jie vėl tiek pat, ar daugiau 
lašinių prisiaugina. Tai dar 
nebūtų taip bloga. Blogiausia 
yra tai, kad nutukęs žmogus 
nesijaučia laimingas esąs. 

Neurozė yra palyginti lengva 
ir mažesnio laipsnio proto liga 
ir emocinė n e t v a r k a . Tai 
nervinė liga: daugiau funkcinė 
nervų sistemos netvarka. 

Tiki ar netiki į tiesą: persi
valgymas yra vienas neurozės 
pasire iškimų. Ta i nervinis 
valgymas. Neurozė savas šaknis 
turi vaikystės laikų pergyveni
muose. Jei neurozės priežasties 
neprašalinsi, jei nesutvarkysi 
nutukėlio nusiteikimų, asme 
nybės vedančios į persivalgymą, 
tie patys sutrikę jautimai ir 
paskatos, kurios vedė į per
s ivalgymą, ga l i pakre ip t i 
žmogaus elgesį i kitą žalingą 
kelią: azart inį lošimą, gir
tavimą, rūkymą, fanatizmą bei 
kitų gerų žmonių niekinimą. 

Asmenybės (nusiteikimų* 
tvarkymas ir yra psichoterapija. 
Tai sutvarkymas pairusių nusi
teikimų. Daugelio rūšių nutu
kimams ji yra vienintelis pa
gydymas. Daugeliui žmonių 
maistas suteikia pasitenkinimą 
ir atsipalaidavimą nuo sutri
kusių minčių, nusiteikimų. 

Čia visi atsiminkime tiesą: jei 
maistui, persivalgymui nesu
rasime atsakančio pakaitalo, 
pe r s iva lgymas — ta ig i ir 
nutukimas tęsis. 

Kai kurie vyrai ir tūlos 
moterys nutunka dėl to, kad rie
balai apsaugo juos prieš nor
malius nusiteikimus intymume 
ir praktiką, kurios jie ir jos 
nesąmoningai bijo ir nekenčia 
Tokie ir tokios, paprastai, šitą 
tiesą apverčia kojomis aukštyn: 
jie sakosi esą kitai lyčiai nepa
trauklūs dėl savo nutukimo. 
Taip išsisukinėdami jie save ap
gaudinėja. Jie mėgsta tokį savo 
stovį koks jis yra; kitaip jie keis
tųsi, suliesėtų. 

Daugeliui žmonių maistas 
turi švelnios paslėptos reikšmės. 
Jis rišasi su nusiteikimais šei
moje. Kartais jis yra teikiamas 
ir p r i i m a m a s už meilės 
pakaitalą. 

Kilniomis mintimis ir naudingais darbais save turtinančios, persi
valgymui laiko neaikvojančio ir Lietuvos nepnklausomybės Šven
tėje Cicero save tautišku drabužiu puošiančios (iš kr.) Anelė Kir 
vaitytė, Antanina Repšienė, Jūratė 
Giedraitytė. 

Jasiūnienė irGrožvyda 
Nuotr. C. Genučio 

mažesnio svorio žmonės. Savo 
kišenės žiūrėdamos, apdraudos 
kompanijos brangiau paskaito 
už nutukusiųjų gyvybės 
apdraudą. 

Tik ir čia nedarykime klaidų 
— teisingai supraskime apdrau
dos kompanijų stat ist iką. 
Nutukimas nėra ankstyvos mir
ties priežastis. Taip pat nėra 
užtikrinimo, kad svorio sunor-
mavimas prailgina tokio žmo
gaus gyvenimą. Tos pačios, 
labai individualios ir dažnai 
nesusekamos priežastys, kurios 
veda į nutukimą taip pat 
sukelia kūno . dalių 
susinešiojimą, apnykimą ir dėl 
to mirtį. 

Kodėl medicina prieštarauja 
nutukimui? 

Medicina yra prieš nutukimą 
nusiteikusi svarbiausia dėl to, 
kad priedinis svoris be reikalo 
apsunkina širdį ir kraujotaką. 
Nutukusio žmogaus širdis turi 
daugiau audiniu aprūpinti 
krauju ir varinėti kraują mylio
mis besitęsiančiais ploniausiais 
kraujo indais — kapiliarais. 
Tokį kraujo tekėjimą nutukėlio 
širdis palaiko vien savo jėga. 
Tada ji sunkiau dirba. AišKu, 
kad širdis širdžiai nėra lygi. 
Viena širdis minėtą priedini 
darbą atlieka geriau už kitą. 

Antra priežastis dėl kurios 
medicina pr ieš tarauja 
nutukimui yra arteriosklerozės 
išsivystymas persivalgant, ypač 
riebaus maisto nevengiant. 
Tada net pas jauną hutukėl; 
arterijų sienelėse atsrranda rie
balais pertekę priskretknai. 
Aišku, kad taip priskretusios Brooklyil iV. Y, 
arterijos reikiamai krauju ne
aprūpina kūno audinių vpač C H I C A G 0 S „GALERIJA" 
širdies ir smegenų. Tada m 
prasideda žmogui tikri vargai. K o v o 28-29 dienomis Kul-
Tyrimai vis dar tęsiami apie t Q r o g židinyje Brooklyne įvy

ko kun. Algimanto Kezio suor
ganizuotos , ,Ga le r i jo s" 
kolektyvinė dailės paroda. 
Parodoje buvo išstatyta 54 
įvairių krypčių ir įvairios tech
nikos darbai. Rūpestingas dar
bų išdėstymas ir sugrupavi
mas darė malonų įspūdį. 

Parodos atidarymas įvyko 
Šeštadienio, kovo 28 d., va
kare 7 vai. JĄ atidarė Romas 
Kezys pakviesdamas kun. Leo
nardą Andriekų, OFM, tarti 
žodį. Šis kuklus vienuolis poe
tas yra didelis meno gerbėjas. 
Gražiu ir poetišku žodžiu jis 
apie meną ir kalbėjo. Savo kal
boje jis šiltu Sodžių minėjo ir 
šios parodos organizatorių 
kun. A. Kezį, SJ. Kun. A. 
Kezys pats yra menininkas-
fotografas. J is jau yra išleidęs 
net kelis fotografijų albumus. 
Tik ką neseniai iš spaudos 
išėjusi jo fotografijų knyga, 
kuri vadinasi „Faces of Two 
Worlds". Pats šios knygos au
torius apie ją ir pakalbėjo. 
Keletas toje knygoje telpančių 
asmenų nuotraukų buvo paro
dyta ir paaiškinta skaidrėse. 
Skaidrėse buvo parodyta ir 
daugiau nuotraukų iš tų asme
nų privataus gyvenimo. 

Parodoje išstatyti darbai 
buvo atlikti 26 dailininkų. Į 
parodą atsilankė gražus būrys 
spalvinguoju menu besi
dominčių asmenų. 

P-

Daufc-lio rūšių mais tas 
skat ina apetitą 

I 
Niekada namuose nega- į 

minkime labai gausiai įvairių 
maisto rūšių. Taip pat ir 
venkime svečiuose ragauti įvai
rų maistą. Taip gausiai įvairaus 
maisto ragaunant, priaugina
mas svoris. Todėl šeimininkai 
keiskime savo maiste įpročius: 
valgykime paprastus, sveikus 
valgius; ant karto jų turėkime 
tik keletą rūšių, o ne gausybę jų. 

Nesiveskime vaikų į krau
tuves, kur gausybė patiekalų 
viliote vilioja kiekvieną praeivį. 
Saldumynų ten kalnai. Tai 
prekybininkams nauda, o šiaip 
žmogui nesveikata. 

Naujausieji tyrimai nustatė, 
kad rūkoriams ir pakeltą krau
jospūdį turintiems padidintas 
cholesterolio kiekis yra t ikra 
giltinė. Persivaigantieji didina 
tokios giltinės pavojų. Mums 
kiekvienas lietuvis yra brangus. 
Saugokime jį ir jis pats turi sau
gotis nuo perankstyvos giltines. 

Išvada. Nuo mažens savo vai
kams rodykim nepersivalgymo 
pavyzdį. Tvarkykime savo 
dvasinį stovį, pami ldami 
meniškus, religiškus, lietuviš
kus, žmoniškus dalykus, o 
mažiau imkime garbinti žaliu
kus. Švieskimės t ikra šviesa, o 
ne geltonąja. Nepasiduokime 
visokių apgavimų vilionėms 
apie greitą svorio numetimą. 
Tik per savo asmenybės su
tvarkymą eikime prie pastovaus 
svorio sunormavimo. Jokios 
pūslės į skrandį gydytojo įdėtos 
mums nepadės. Žmogui labai { 
nedaug naudingo maisto reikia 
valgyti, idant jis pradėtų svei-
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kai jaustis . Todėl mažiau 
valgykime, o daugiau dirbkime 
ir savo dvasioje laimingais jaus-
kimės. kitam gero darydami. 
Kai mažiau paimsime, o 
daugiau išleisime — tik tada 
nenutukę per gyvenimą keliau
sime. Sėkmės kiekvienam ši
tame darbe! 

Pasiskaityti Shifferes' Family 
Medical Encyclopedia. Perma-
books, New York. 

Gerasai visko reikalauja iš 
savęs, blogasai — iš kitų. 

King-Dse 

DR. LINAS A. SIORYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 M. 71st Street 
Priima trečiad nuo 2 iki 5 v v. 
Kftvirtad nuo \C v r iki e v • 
Susitarimui skambint 436-55t>6 

NOSU KOLONIJOSE 

nutukimo pakenkimą širdžiai. 

Lieknumas yra daugelio 
pageidaujamas 

Daugumas žmonių gauna 
psichologini pasitenkinimą iš 
savo lieknos figūros.'Tokios 
kūno formos įsigijimui jie daug 
ko neigiamo atsisako. Tuo būdu 
jie pagerina savo raumenų 
tonusą, bendrą savo sveikatą ir 
pagerina savijautą. Gaila, kad 
taip atsitinka tik su normaliais 
žmonėmis, o ne su neurotikais. 
Pastariesiems nutukimas yra 
savo .,Aš" apsauga. Nutrauk 
tokiam persivalgymą ir jį tuo-
mi galėsi pastūmėti į tikrai 
protinę ligą — psichozę. 

Apdraudos kompanijų statis
tikos nurodo kaip per didelis 
svoris trumpina žmogaus gyve
nimą. Yra faktas, kad vidurkiu 
nutukėliai anksčiau miršta 
negu normalaus ar dar 

DR. VUAY BAJAJ 
GYDrTCJAS 'B CHIRURGAS 

SPHCIALY86 - VIDAUS L!3C£> 
iR ODOS CHIR'JRGUA 

(AuoJ;a' nj inarri ofise) 
2434 to 71 3tr««t Chicago 
T»». 434-5849 ivc K.a 24 va!) 

.. antr. Ketv oenkt. nuo 12 iki 6 w . 

DR. ŽIBUTE 7APAR»CKAS 
Dfi. PAUL KNEPPER 

AKIL. LIGOS - CHIRURGIJA 
loe Lašt S^ptrior, Suite 402 

\aUnJos pagal sus-tanma 
Tei. - 337-1285 

palys 

Worcester, MA 

SUTIKIM PAVASARI 
SU DAINA 

d., Šeštadienį, 7 vai. vak. 
Maironio parko didžiojoje salė
je. Po koncerto — vaišės 
visiems svečiams, ku r i a s 
p a r u o š p a r k o v i r t u v ė s 
personalas. Bus ir šokiai. 

Įvertinkime dirigentės ir 
choristų pasišventimą ne tik 
lietuviškai dainai, bet ir gies
mėms, nes choras gieda 
kiekvieną sekmadienį 10 vai. 
ryto per šv. Mišias, o gavė
nioje prieš Mišias „Graudžius 
verksmus", kurie daugelyje 
lietuviškų parapijų jau yra 
pranykę. Atsilankykime į jų 
koncertą, o tai bus nors mažu
tė dalelė dėkingumo dirigentei 
ir chorui už jų pasišventimą. 
Padarykime tai. 

J.M. 

FILMAS 
„DEFECTION O F 

SIMAS K U D I R K A " 
Kovo 15 d. 2 vai. p.p. per 

televizijos ketvirtą kanalą 
buvo rodomas filmas „Defec-
tion of Simas Kudirka". Dar 
kartą turėjome progą prisimin
ti niekada nepamirštamą 
tragediją, įvykusią prieš kele
tą metų amerikiečių pakran
čių apsaugos „Vigilant" laive, 
į kurį amerikiečiai, ne tik 
įsileido rusus, bet jiems stebint 
leido mušt, virvėmis surišt ir 
išsinešti sukruvintą Simą 
Kudirką. Rusai pademonstra
vo „sovietinę laisvę", ją 
parodydami amerikiečiams jų 
pačių laive. 

KANDIDATAS I 
P R E Z I D E N T U S 

Massachuse t t s vals t i jos 
gubernatorius Mykolas Duka-
kis kovo 16 d. per televiziją 
pakelbė, kad jis kandidatuo
ja j prezidentus demokratų 
sąraše. 

J. M 

Ots. 735-4477; 
Re?. 24O-0O67; arba 24t>-e581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUU.D'.NG 

6449 So. Pulaski Road 
Valanda pagai susitarimą 

Ots . tel LU 5-034?. Kez. PR "-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 IV. t>3rd St. 
.Va:, pagai su tur ima , pirm. ir ketv. 12-4 

6-°; antr !2-o. penkt 10-12; 1-o 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeJ. — 233-8553 
SPECIALYBĖ r- AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pasai susitarimą 

O f i s o t e l . ~- 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K Š A 
V A J K V L I C O S 

6441 S . P u l a s k i Rd. 
Valandos pagai sus i tar imą 

Ofs. t e l . 471-3300: rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LlGOS 

7 7 2 2 S. K e d z i e Ave. , 
Chicago , Iii. 6C652 

Ptrm antr.. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

t>132 S. Kedzie Ave. Chicai;;> 
VVA 5-2670 arba 48«-444I 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S I I G O S 

KOSMF-riN'Ė CHIRURGIJA 
Valandos paful susitarimą 

DR. A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vCaus t kraujo 'igos 
Necnirurg:nis išsiplėtusių venų 

ir hemoroaų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą-
Penkt . antr . ke*v ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju r j namus 

Cardiac D.agnosis. Ltd. 
MarqL'eite Medicai Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. ii 60629 

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

SURENDER KUMAR. M.D. 
Širdies ir Krau;agyshų Ligos 
Valandos paga: susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖ? LIGOS -

CHiRURGlIA 
c 132 S. Kedzie C HicaRo. III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elpn, Ui. 601: 

Tel. 742-C255 
Valandos p.ieai - j^ i tar ima 

Tel . RE-l lance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
•Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai: p:rm , antr., ketv. ir penki. 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 va! vak. 
Tre<S. ^ sėst. uždaryta 

Lietuvio sodyboje penkiuose kambariuose laimingai padėjėjos 
Teresės Taraškevičienės talkinama laikosi Sofija Oželienė. Cia 
juodvi seka kultūrinę programa Alvudo pažmor.yje. 

Nuotr M. Nagio 

š v . Kazimiero parapijos 
vyrų choro dirigentė, muzikė 
Olga Kersytė, choro pirminin
kas A'.gis Glodas ir visi choris
tai kviečia atsilankyti į jų 
rengiamą koncertą ir kartu su 
jais sutikti pavasarį su daina, 
kurios sudaro platų, įdomu 
repertuarą 

Koncertas įvyks gegužes 2 

S u b r e n d i m a s y r a toj i 
gyvenimo stadija, kai nebega
li matyti akis į akį, bet gali eiti 
ranka rankon. 

Claude McDonald 

Pagyrimas nuostabiai pa
gerina klausą. 

Anonimas 
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Okupacinė valdžia 

NUSAVINA IR VAIKUS 
„Dar ne per toli tie laikai, kai 

tauta buvo naikinama fiziškai. 
Dešimtys tūkstančių žmonių 
buvo grūdami į gyvulinius vago
nus, vežami į tolimiausius Rusi
jos imperijos užkampius, badu ir 
šalčiu marinami Kazachstano 
stepėse, Sibiro taigose, ledi-
niuotojo vandenyno pakrantėse. 
Kiti buvo dusinami kalėji
muose, nesuskaitomuose gulago 
lageriuose. Pagaliau kiek mūsų 
tautiečių ilsisi nužudyti gimto
joje žemėje... Prisiminkime, kad 
ir tiesioginį žmonių šaudymą, 
ištisų kaimų naikinimą Nemu
no pakrantėse į šiaurę nuo 
Merkinės 1944 metų žiemą. 
Okupanto siautėjimas Lietuvoje 
labai panašus į vokiečių užka
riautojų elgesį nugalėtoje 
Lenkijoje 1939-44 metais. Tik 
toks skirtumas, kad pastarųjų 
darbai keliami į dienos šviesą, 
smerkiami, o rusiškojo budelio 
nusikaltimai tyliai nugramz-
dyti į užmaršį". 

Šitaip rašoma rašinyje „Vergo 
vaikas — vergvaldžio nuo
savybė", paskelbtame LKB 
Kronikos nr. 72. Toliau autorius 
pagrįstai dėsto, kad tautos 
žudymas tęsiamas ir toliau, ir 
šiuo metu, tik jau kitomis prie
monėmis ir kitais būdais, auto
riaus žodžiais, „kėslai ir tikslai 
nepakeisti, pakeisti tik metodai. 
T a u t a ir toliau žudoma". 
Nurodomos ir žudymo priemo
nės: moralinis pūdymas, sąžinės 
žalojimas, prievartos būdu bru
kant komunistinę „moralę", 
ateizmą. 

Okupantai iš Lietuvos žmonių 
atėmė jų ir jų protėvių nuo 
amžių turėtą bei valdytą žemę, 
namus ir kitokią nekilnojamą ir 
net kilnojamą nuosavybę, galvi
jus, daugeliu atvejų net dra
bužius. Tai kas gi liko? Liko dar 
vaikai, kuriuos tėvai pagimdė, 

Oficialiai t a i a iškinama 
„Bažnyčios nuo valstybės atsky
rimo" formule. Tačiau nūdien 
beveik visuose kraštuose vals
tybė yra atskirta nuo Bažnyčios, 
tačiau tas atskyrimas netrukdo, 
išskyrus Sovietų kraštus, ti
kintiesiems bei jų religinėms 
bendruomenėms laisvai veikti, 
reikštis ir garbinti Dievą. Jei 
valstybė dažnai ir nepadeda 
religinėms bendruomenėms, tai 
jau netrukdo joms veikti. Kitaip 
yra okup. Lietuvoje. 

Šiuo metu Lietuvos tikinčiųjų 
gyvenimą tvarko ne tiek jų dva
sininkai ar kokie nors parapie-
čių komitetai, bet labai kietas 
valdžios paskirtas .,Religinių 
reikalų tarybos prie TSRS mi
nistrų tarybos įgaliotinis Lietu
vos TSR" Petras Anilionis. Be 
jo žinios kunigai ir kiti dvasi
ninkai negali veikti. Visos 
bažnyčios atimtos iš tikinčiųjų, 
ir jie gali jomis tik laikinai nau
dotis nuomininkų teisėmis. Nuo 
1940 m. pirmosios bolševikų 
okupacijos meto neleidžiamas 
bet koks religinis laikraštis, tik 
labai nedidelis skaičius religi
nių vadovėlių teišleidžiama. Ti
kintieji ir jų religija yra nuolat 
diskriminuojami per spaudą, ra
diją, televiziją, mokyklas, pa
skaitas ir kitais būdais. Dvasi
ninkai niekinami, šmeižiami, 
tačiau j iems neleidžiama į 
šmeižtus atsakyti bet kurioje iš 
minėtų komunikacijos priemo
nių. Eilė dvasininkų nušalinti 
iš pareigų. Dar ir šiandieną keli 
aktyvesnieji kunigai kenčia so
vietiniuose gulaguose ar yra 
kankinami KGB saugumo ka
merose. Pastaruoju metu keli 
kunigai žuvo „neišaiškintomis" 
ir labai įtartinomis aplinky-

augina. Tai tautos gyvybė, jos bėmis. Pasirodo, kad „žuvimas 
automobilio avarijoje" dabar 
KGB yra praktikuojamas ne tik 
okup. Lietuvoje, bet ir kitose 
respublikose, net užsienyje. 

Mūsų per LKB Kroniką ir 

atei t is , didžiausias t u r t a s , 
neįvertinamas materialinėmis 
gėrybėmis, pinigais, auksu. 

Tačiau buvo užsimota atimti 
iš tėvų ir jų vaikus. Štai pr. 
metų „Tarybinis mokytojas" nr. k i t u keliii gautos ir skelbiamos 
66 rašinyje „Dviveidiškumo pasauliui žinios apie religijos 
pamokos" paskelbė, kad „Vai- persekiojimą Lietuvoje labai 
kai nėra tėvų nuosavybė. Jie 
— būsimieji socialistinės 
visuomenės piliečiai". Okupa
cinė valdžia ir visagalė komu-

nemalonios okupantams. Jie 
stengiasi įvairiais būdais visa 
tai „užtušuoti", skelbdami 
pasauliui apie tariamą „reli-

nistų partija, tiesa, vaikų dar gįjo s laisvę". Bet pasaulis nėra 
negimdo, bet ji sumanė „nacio- j a u t o k s kurčias ir kvailas, kad 
nalizuoti" savo vergų - krašto n i e k o a p į e t a į nežinotų, 
piliečių pagimdytus vaikus, juos 
konfiskuoti, „suvisuomeninti". * 
Vadinasi, vaikai turi būti ne 
paties vergo, bet vergo savi
ninko nuosavybė. Iš mažens jie 
turi būti auklėjami komunistais 

Okupacinė valdžia stengiasi 
„praplauti" jos norima prasme 
ir išeivijos lietuvių smegenis, 

kovotojais. Panašiai, kaip Štai pereitais metais buvo iš pa
savo laiku turkai, pagrobę grindų pertvarkytas išeivijai 

AMŽINI BOLŠEVIKŲ PLANAI 
UŽVALDYTI PASAULI 

Amerikos žurnalisto balsas 
Stebėdami šios šalies gy

venamosios kasd ienybės 
aplinką, labai dažnai nustem
bame, kad gyventojų masės 
turi labai blankų vaizdą apie 
komunizmą ir visai neįvertina 
komunizmo pavojaus 

J O N A S DAUGĖLA ragina nebandyti bet kokio
m i s t a i k o s s u t a r t i m i s 
apsisaugoti nuo komunizmo 
pavojaus, nes bolševikai 
pripažįsta tik jėgą ir tik su 
jėga skaitosi. 

Neseniai buvo TV pasikal-

cijo8, pareiškimai ir memo
randumai. 

Tad dideliu džiaugsmu 
reikia mums sutikti, kad 

visam paskutiniu laiku šioje šalyje 
pasauliui, o tuo pačiu ir pradeda atsirasti vienas kitas bėjimas su šiuo žurnalistu 
Amerikai bei visam šiam poUtikas ir žurnalistas .aiškia- Pasikalbėjimo metu buvo jam 
žemės Pusrutuhm. Ogi šiuo regis kuns sugeba b aivio- prikišta, kad jis savo pažiūras 
klausimu iki šiol yra jau tiek mis akimis pažvelgti i komu- ^ n d ž i a t i k t i k ė j i m u j g e r i a u 
daug parašyta išsamių veika- nizmo pavojų ir realiai jį 
lų įvairiomis ka lbomis . įvertinti (Pat Buchanan, W. 
Daugelis autorių, ka ip pvz. Buckley, E. Wills, sen. Mal-
S o l ž e n i t s y n , P a s t e m a k , dolm Wallop). Ypač mus 
Dolganez, Armonienė ir kt., turėtų džiuginti, kad jie randa 
yra patys ilgus metus gyvenę reikalą ir nesivaržo savo min-
komunistiniame „rojuje", pere- tis skelbti viešai spaudoje ir 
ję tardymų kameras, kalėję tuo pačiu išstoti prieš visą 
bolševikiškuose kalėjimuose ir medžiagiškai labai stiprų 
Sibiro gulaguose. „tradicinį establišmentą". 

Tačiau, nepaisant tos visos Ypatingai šiuo atžvilgiu yra 
gausios informacinės literatu- a t ž y m ė t i n a s ž u r n a l i s t a s 
ros, ne tik daugelis eilinių Charley Reese. Jis yra nuola-
amerikiečių, bet dar daugiau t inis Floridoje einančio 
žymiųjų mokslo, politikos ir dienraščio „Oriando Senti-
žinių t a rnybos na r ių v is nei" štabo narys. Jo straips-
kažkaip įvairiomis progomis niai šio dienraščio pusla-
bando komunizmą pavaizduo- piuose pasirodo kiekvieną 
ti skaidriomis spalvomis ir savaitę du kartus. Visi straips 

lavonas, negu raudonas" 
(better dead than red). Į šias 
pastabas Ch. Reese atsakė: 
„Jeigu jūs visi palaikytumėte 
didesnį ryšį su tais, kurie 
patys yra išgyvenę komuniz
mo siaubą, tai ir jums užeitų 
noras geriau mirti, negu 
pakartoti jų išgyvenimus". 

Ch. Reese jau ne vieną savo 
straipsnį yra paskyręs ir 
pavergtos Lietuvos reikalui. 
Jis pasinaudojo vietos lietu
vių jam įteikta informacija, 
Eltos biuleteniais ir „Obser-
ver" laikraščiu. Šiuos leidi
nius jis gauna ir nuolat seka. 
Ir šiais metais Vasario 16 d. 

menkinti bolševizmo pavojų, niai yra grynai antikomunis- p r of a 5 ™ ^ e e 8 e parašė 
J ie visi dažnai daugiau tiki tinėje dvasioje parašyti. Jis s t r a i P s n i antrašte: „Lietuvos 
komunistine propaganda ir nuolat įvairiais įtikinamais t r a ? ? " i a gali būti Amerikos 
pasiduoda jos įtakai. pavyzdžiais ir išgyvenimais a t e i t i e s Paveikslas". 

Daugelis jų patys save ir ryškina komunizmo tikruo- Būdingas yra vienas jo 
kitus ramina skelbdami, kad, sius tikslus ir mirtiną bolše- paskutiniųjų straipsnių, kurį 
k a s įvyko rytų ir vidurio vizmo pavojų laisvajam jis parašė pamatęs išgarsėjusį 
Europoje ir pagaliau pačioje pasauliui. J i s aiškina Ameri- „Amerikos" filmą televizijoje. 
Rusijoje, niekada negali įvykti kos politikos klaidas, šios Šiame filme bandoma pavaiz-
Amerikoje. Tokio jų visų Šalies politikų naivumą, bet duoti, kas būtų Amerikoje, 
įsitikinimo nesugebėjo pakeis- drauge pasisako, kad tik gerai jeigu šią šalį užimtų rusų 
ti nei kaimyninės Kubos, nei ginkluota ir ekonomiškai komunistai. Ch. Reese rašo, 
Nicaragvos skaudi patirtis, stipri Ameriką gali sustabdyti kad komunizmo ginkluoto 
Daugelį jų nė kiek nejffekuao nė komunizmą \ ekspansiją į įsiveržimo į šią žemę nereikia 
mūsų šimtais siųstcte re*oliu- laisvąjį pasaulį. Jis nuolat ilgai laukti, nes komunsitai 
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krikščionių vaikus, išauklėdavo 
juos fanatiškais muzulmonais, 
kovojančiais su krikščionimis. 
Vaikus turi auklėti ne tėvai, bet 
komunistinė mokykla ir tokiu 
būdu, kad jie niekur nepatirtų 
apie Visatos Kūrėjo — Dievo 
supratimą. Komunistinė 
mokykla turi i š jų suformuoti 
ateistinės religijos išpažinėjus. 

skirtas propagandinis savaitraš
tis „Gimtasis kraštas". (Šiuo pa 
vadinimu jis leidžiamas nuo 
1967.11.2. Tai lyg rusiškos „Ro-
dinos" anūkas). Naujasis sa
vaitraščio redaktorius, be kitų 
„pagerinimų", įvedė ir specialų 
atskirą skyrių, kuriame teikia 
žinias iš Lietuvos tikinčiųjų gy
venimo, įgaliotinis P. Anilionis, 
kaip praneša LKB Kronika, pa
prašęs Lietuvos vyskupų bei 
vyskupijų valdytojų paskirti ku
nigą, kuris bendradarbiautų su 
redakcija, pačiu įgaliotiniu ir 
teiktų žinias iš katalikų gyve
nimo, žinoma, okupantams pa
lankia prasme. Tačiau vyskupai 
tokios „malonės" ats isakė. 
Žinias iš katalikų gyvenimo tei
kia patys ateistai ar saugumo įs-

nyboje, iškeliamas į kitą miestą taigos. Žinma, jos nėra tikslios 
ar visiškai atleidžiamas iš dar- vien jau todėl, kad visur pa-

Ses lė Marijošiūtė lankėsi Philadelphijoje ir turėjo pokalb, su Vinco Krėvės lit. mokyklos jaunes-' 
niaisiais mokiniais. Iš kairės: Sandra Damoraite. Austė Radžiūte. Gabija Radžiūtė, Rimas Radzius, 
1 1 3 3 3 S t i r b y t ė - Nuotr. J. Stirbienės 

jau nuo pat Lenino revoliu
cijos dienų vykdo Amerikos 
okupaciją. Straipsnis parašy
tas feljetono forma. Tačiau, 
skai tant jį, kažkaip juokas 
nesuima. 

J a u Leninas skelbė planus 
įgyvendinti komunizmą visa
me žemės rutulyje. Ir jo 
paskelbtų planų neatsisakė nė 
vienas jo palikuonis. Jo planą 
ištikimai vykdo ir dabartinis 
Kremliaus valdovas Gorbačio
vas. 

J i s jau tada tvirtino, kad 
ginklais ir komunistine propa
ganda reikia skverbtis į Euro-
Azijo8 mases ir stengtis 
izoliuoti Ameriką. O Amerika, 
laikui bėgant, lyg prinokęs 
obuolys nukris į komunistų 
glėbį. 

Vakarų pasaulis nesiprieši
no, kai po antrojo pasaulinio 
karo bolševikai užėmė pusę 
Europos. O juk tada rusai 
buvo jau visai išsekę tiek 
kariškai, tiek ekonomiškai. 
Karas kelerius metus vyko jų 
žemėje, ir visas kraštas buvo 
sunaikintas. O Amerika tuo 
pačiu metu išgyveno savo • 
galybės dienas. Karas buvo 
laimėtas. Nei vienas sviedi
nys nebuvo numestas ant šios 
žemės, nei vienas miestas 
nebuvo sugriautas, pramonė 
nebuvo sunaikinta. O svar
biausia, tuo metu Amerika tik 
viena turėjo pasigaminusi 
atominius ginklus. 

Bet vis dėlto bolševikai per 
savo agentus, kurių turėjo net 
pačioje Amerikos vyriausybė
je, įkalbėjo „detantės", „apeas-
mento" politiką. Ir ta ip pilnai 
i š n a u d o d a m i , , g r a ž a u s 
sugyvenimo" politiką, jie galu
tinai įsitvirtino rytų ir vidurio 
Europoje ir pradėjo beato
dairiškai ginkluotis. Išnau
dodami šį „atlydį", jie laimėjo 
laiko išvogti atominių ginklų 
g a m y b o s p a s l a p t i s i r 
pasigaminti dideles branduoli
nių ginklų atsargas. 

Tada jau Kremliaus valdovai 
per savo agentus ir vietines 
komunistų partijas sugebėjo 
įtikinti vakariečius, kad bet 
koks mažiausias pasiprieši
nimas komunistų užmačioms 
tuojau sukels tretįjį pasaulinį 
karą. Naujo pasaulinio karo 
baimės apimti amerikiečiai 
neužbaigė Korėjos karo ir 
pasitraukė iš Vietnamo. O 
pagaliau ši baimė juos su
laikė nuo parėmimo Rytų 
Vokietijos, Lenkijos ir Vengri 
j oš tautų labai realias išsilais
vinimo pastangas. O tuo pačiu 
šios tautos liko galutinai 
nurašytos komunistų naudai 
taip, kaip savo laiku buvo 
nurašyta ir Pabaltijo tautų 
laisvės. 

Šiandien jau rusiški bolše
vikai yra pasiekę žymią 
tankų, artilerijos ir laivyno 
persvarą. Tad vienintelį rūpes
tį sudaro b randuol in ia i 
ginklai. Ir vėl visu įnirtimu 
prasidėjo taikos ir nusigink

lavimo akcija. Jie bando 
įtikinti, kad Amerika turi 
a t š a u k t i b r a n d u o l i n i u s 
ginklus iš Europos ir pasitikė
ti tarptautinėmis sutartimis. 
Šiam jų planui įgyvendinti 
padeda ne tik Europos šalių 
komunustų partijos, bet jie 
pritarėjų randa ir tų šalių 
parlamentuose bei vyriausy
bėse. Šiam planui dar griežtai 
priešinasi JAV prezidentas, 
bet jam beliko tik nepilni dveji 
metai... 

Ch. Reese mano, kad 
šiandieninė JAV užsienio 
politika yra visiškoje suiru
tė je . K o n g r e s a s dienų 
dienomis svarsto ir balsuoja 
bet kokį pasipriešinimo komu
nizmui žygį ir varžo priemo
nes šiam pavojui atremti. 
Antikomunistinės nuotaikos 
visoje šalyje yra naikinamos. 
Žinių tarnyba negailestingai 
kritikuoja savąją CIA ir kraš
to gynimo departamentą bei 
karišką vadovybę. 

— Didysis žaidimas jau ei
na prie pabaigos, vaisius yra 
jau beveik nunokęs, — užbai
gia savo straipsnį Ch. Reese. 

Turbūt jau perdaug tamsio
mis spalvomis Ch. Reese 
piešia esamą padėtį ir ateities 
viltis. Be abejo daugelis daly
kų jau nėra taip blogai, kaip 
jis juos bando pavaizduoti. 

Tačiau mums yra įdomu, 
kad taip rašo amerikietis 
žurnalistas. Jis savo gyveni
me niekada nėra lankęs 
okupuotų kraštų. Jis nėra nė 
vienos dienos praleidęs bolše
vikų kalėjime ar koncentraci
jos stovykloje. O vis dėlto jis, 
s e k d a m a s i n f o r m a c i n ę 
literatūrą, sugebėjo susidaryti 
pilną komunizmo pavojaus 
vaizdą ir tikslią komunistinio 
gyvenimo sampratą. 

Bet svarbiausia, kad šian
dien jau atsiranda ir didžio
sios spaudos laikraščių, kurie 
noriai Ch. Reese ir kitų pana
šių bendradarbių šios rūšies 
straipsnius skelbia. Galbūt 
ateis laikas, kad panašios 
mintys ras vietos ir televizijos 
programose. 

Lietuvių pareiga būtų 
pala ikyt i da r art imesnius 
ryšius su šiais žurnalistais, 
ni*«li»t juos aprūpinti gerai 
paruošta informacine medžia
ga. Taip pat būtų svarbu 
skaitytojų laiškais pritarti jų 
straipsniams ir tuo pačiu 
didinti jų įtaką šios šalies 
žinių tarnyboje. 

ARKIVYSKUPIJA 
ĮRUOŠIA BUTUS 

Chicagos arkivyskupija kai 
kuriuos nebenaudojamus savo 
mokyklų ar vienuolynų rūmus 
pradėjo paversti papigintų butų 
kolonijomis neturtingesniems. 
J au gegužės mėnesį galės 
žmonės apsigyventi buvusiuose 
Šv. Brendan ir Šv. Teodoro 
mokyklų patalpose. 

Kas liečia religinę praktiką, 
tai bolševikų valdžia, kad ir 
sukandusi dantis, dar leidžia 
seno amžiaus žmonėms lankyti 
savo bažnyčias. Tačiau tai drau
džiama tarnautojams. Kai agen
tai pastebi, kad kuris jų eina į 
bažnyčią, toks tarnautojas yra 
baudžiamas, pažeminamas tar-
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HIMALAJŲ 
KALNUOSE 

DR. D A N U T Ė BIELIAUSKIENĖ 

Iš ryto kai kurie eina paukščių stebėti ir grįžę 

Aš irgi pamėginu ir vargais negalais užsiritu susikimšimą. Frasimušame šiaip taip prie upės ir 
ant to didžiulio gyvulio, kuris paskui atsigula ir stebime besimaudančius ir besimeldžiančius: 
leidžia lengvai nulipti. Tada užlipame ant aukštos sveikus, luošus, senus ir vaikus, ir elgetas, 
platformos, prie kurios priveda dramblius, an t kurių Kitoje upių sankryžos pusėje yra šventykla, bet į 
nugarų jau pritaisyti krepšiai. I juos sulipame ir lėtai ją patekti reikia eiti per tiltą. Tas tiltas yra tiek 
linguodami keliaujame link upės. perkrautas žmonėmis, kad policininkai mėgina 

Kai patenkame į aukštą „dramblių" žolę, vary- kontroliuoti, bijodami, kad tiltas nesulūžtų. Iš karto 
tojai po kurio laiko pastebi raganosius ir pradeda mes kelios galvojame eiti, bet paskui susilaikome, 
juos vaikyti. Tie irgi didžiuliai; jų šarvai atrodo Penny sako: „Įsivaizduokime žinutę laikraščiuose: 
kaip geležiniai ir primena viduramžių kovotojus, trys turistės, keliaudamos Nepalyje. žuvo kartu su 
Mano dramblys pradeda nervuotis ir šokinėti: aš tik tūkstančiu kitų Hindu maldininkų, kai perkrautas 

bo. Bet dar blogiau elgiamasi su 
vaikais. Jiems nevalia lankyti 
bažnyčios, o kunigams uždraus
ta mokyti vaikus religinių tiesų, 
net eilinių poterių. O tačiau mo
kyklose įvestos prievartinės 
ateizmo religijos pamokos ir iš 
viso visi mokslo dalykai turi 
būt i dėstomi ateizmo bei 
materialistinės pasaulėžiūros 
dvasioje. 

brėžiama tariama „religijos lais
vė" Lietuvoje. Jos per daug jau 
n.enkas masalas išeivijos lie
tuviams, žinantiems tikruosius 
okupantų kėslus lietuvių atžvil
giu. Taigi, parafrazuojant mūsų 
liaudies priežodį, galima pasą 
kyti, „neieškok mūsų tarpe 
kvailesnio už save, nes tokio 
nerasi". 

b. kv . 

studijuoja knygose, kiek atskirų rūšių yra pastebėję. ^ ^ ^ k n u k r e n t a n u o g a l v o s k a ž k u r j tiltas nukrito į upę../ 
Nuostabu, kiek Įvairiausių interesų žmones turi Tiek to", pagalvoju, „saulė jau eina vakarop". Vargais negalais prisimušame atgal prie savo 
paukščių pasaulyje; atrodo, Robert žino daužau už T i k g t a i ž i ū r i u k a d d r a m b l l 0 n o s i s atsiriečia link autobuso, kuris mėgina išlaviruoti per tą žmonių 
mus visus. 

Trečioje stovykloje visi patogumai dar geresni: 
manęs ir jis man įteikia mano kepurę. Tai išdresi-

_-,- - - _- as... Ir man dar daugiau jų gaila. 
mus pasitinka su arbata ir pyragaičiais, o vakare. _ * * 

masę. Tai nėra lengva, kadangi iš abiejų pusių kelio 
yra sutūpę išmaldos prašantieji, ir maldininkai, eida-

Keliauiame per džiungles kelias valandas. Miške mi pro Šalį, beria po saują ryžių ant ištiestų skudu-žinoma, prie žibalo lempų parodo net sKaiores apie / . . - „ k u r i e a t r o d o 
visai rų. 

Į**^B*ęm** III T, _ « * • * » " * • ' » * ? : » n e b a i W s ; g u l i k a i p gU,€Ję ar stovi po kelis, turbūt Prieš gr į i tan, į greitkelį pamatome ant tako 
l l M * ^ ^ 5 * ^ ^ ^ j g į g L r n e f , a i d ° v " T 3 " " S S , 7 , " d V ' e i U 3-«M trauk,ama veHrn, su blond.ne merga-
S į S : s u b t r o p i n e Z kalnu. Matome, koki, g a l i , * » ^ ' l £ t t £ 2 S X £ £ Ž Z ^ S J S t Z « T £ ^ £ £ £ J E 
^ ^ l l ^ Z l t ^ T 1 % Z Z Į " S S G b a ? - š a n k i a dvieiu up.u: TrisuH ir g ^ g £ g g . Į Ž . ' Ž S ^ S S 

Narayam, kur sausio 15 dieną, naujų metų pradžioje k e l iais . Pasiūlome jai persėsti pas mus. nes su jau6ų 
tūkstančiai Hindų religijos nepaliečių susirenka transprotu keliavimas bus labai lėtas. Kažkuris iš 

Kitą dieną ruošiamės į dramblių safari. Preliudui šventam maudymosi ritualui. Jau per kelis kilomet- m ū S ų pastebi: ..Ji atrodo labai lėta ir silpna, bet iš 
nuėjus ten, kur jie (iš tikrųjų „jos") yra maitinami, rus. artėjant prie Dėvi Ghat gatve, kaip upė plaukia tikrųjų ji visą laiką žino ką daro. Toks žmogus 
Ten paaiškina, kaip juos Indijoje išdresiruoja ir žmonių minia. Šventinė spalva yra raudona ir niekur neprapuls..." 
tik tada. kai jie praktiškai praranda visa savo daugumas moterų yra apsisiautusios raudonais san. Pavakary pasiekiame Katmandu. Šį kartą 
laukinę prigimtį ir pasidaro klusnūs vergai, yra I § t o l ° žiūrint atrodo, tarsi raudonas slibinas vin- mūsų Hotel Ambassador labai gerai atrodo. Gauna-
naudojami safari svečių malonumui. Dresiruotojai giuoja ilga gatve. me kitą kambarį, kuriame ir šildomoji krosnelė 
pamoko užlipti ant dramblio, pasinaudojant jo no- Autobusas vos vos slenka viduriu, žmonės supa veikia, ir ant lovų šiltos kaldros užmestos. 
simi, ir ragina pabėginti, kadangi bijant visko iš visų keturių pusių, bet yra ir kitų, visokių didesnių - ( B u s d a u R i a u ) 
gali atsitikti, o reikia mokėti užlipti, jeigu kartais *r mažesnių automobilių taip, kad privažiavus upes. 
nukristumei yra kur sustoti ir visi išlipame į tą didžiulį Žmonių 

džiunglių 
išplauna ir upės išneša į Indiją. 



DRAUGAS, antradienis, 1987 m. balandžio mėn. 14 d. 

PASIRUOŠTA 
LIETUVOS 

KRIKŠČIONYBĖS 
MINĖJIMUI 

HARTFORDE 
Lietuvos bažnytinės hierar

chijos ir lietuvių bei bažnytinės 
vadovybės ir lietuvių išeivijoje 
sutarimu Lietuvos krikščio
nybės 600 metų sukaktis mi
n ima 1987 metais . Apie 
minėjimą pradėta rašyti spau
doje jau prieš daugiau kaip dve
jus metus. Tuo pačiu laikotarpiu 
minėjimo reikalu pasisakyta 
lietuviškuose susibūrimuose. 
Taip šio minėjimo ruošimas 
mažiau ar daugiau žinomas 
daugumai lietuvių, ypač 
gyvenančių už Lietuvos ribų. 
Lietuvoje tą minėjmą taip pat 
stengiamasi garsinti, bet kai ne
leidžiama religinė spauda, o 
ki tokia spauda priešinga, 
mažiausiai ignoruojanti reli
ginius reikalus, tai žinios sklei
džiamos tik žodžiu bažnyčiose iš 
sakyklų ir žmonių iš lūpų į 
lūpas, tačiau daugelio tai 
nepasiekia. 

Krikščionybės įvedimas 
Lietuvoje buvo labai svarbus 
įvykis, tai jo minėjimą stengia
masi suruošti kuo iškilmingiau
siai . Lietuvoje ruošiamasi 
sukakti minėti kaip galima 
iški lmingiau, bet valdžios 
le idžiamas tik religinio 
pobūdžio. Minėjimą visai už
drausti komunistinei valdžiai 
ne įmanoma dėl viešosios 
pasaulio opinijos. Išeivijos 
l ie tuvia i , ypač gausiau 
lietuviais apgyventose vieto
vėse, ruošia tą mnėjimą religinu 
pagrindu, bet prie to jungia kul
tūrinę ir politinę dalį. 

Religinėje dalyje norima pasi
džiaugti ir pasididžiuoti 600 
metų Lietuvos krikščionybe, 
teikti Aukščiausiajam padėką ir 
pagarbą už tai, o taip pat 
parodyti lietuvių gyvenamo 
krašto žmonėms, kad Lietuva 
jau 600 metų krikščioniška 
< nors turėtų būti 735 m. J. Kr. >. 
Kultūr ine minėjimo dalimi 
norima parodyti lietuvių gyve
namo krašto visuomenei, kad 
lietuviu tauta turi seną savitą 
kultūrą, kuri yra nežemesnė už 
kitų Vakarų tautų kultūras. 
Kul tūros parodymas vyks 
spaudos parodomis, koncertais, 
tautinių šokių parodymais, 
meno ir dailės darbų bei tau
todailės išstatymu ir pan. 
Politinėje minėjimo dalyje 
stengiamasi priminti Lietuvos 
istoriją, jos valstybingumą, 
lietuvių kovas dėl savarankiš
kumo ir nepriklausomybės. O 
dabartiniu laiku parodyti tautos 
okupaciją ir pavergimą, pa
grindinių žmogaus teisių nunei
gimą. Taip pat parodyti tautos 
rezistenciją ir rezistencijoje pasi
reiškusių asmenų žiaurausią 
baudimą kalinimu, koncentra
cijos lagerių žmogų naikinan
čiais darbais, trėmimu, net 
nužudymu. Tą parodžius, pra
šyti ir reikalauti, kad laisvojo 
pasaulio žmonės, ypač valdžios 
pareigūnai reikalautų Lietuvos 
okupanto, kad jis pasitrauktų ir 
Lietuvos žmonės galėtų pasi
rinkti valdžios formą ir laisvai 
ugdytų savo kultūrą. 

Išeivių lietuvių iškilmingiausi 
minėjmai ruošiami Romoje, kur 
pats popiežius aktyviai daly
vaus, Kanados Toronte, 
Chicagoje. Bet ir mažesnės 
lietuvių kolonijos daugelyje 
vietų ruošia tokius minėjimus ir 
stengiasi, kad jie būt iškilmingi. 
Viena tokių kolonijų — Connec-
ticut valstijoje gyveną lietuviai 
ir lietuvių kilmės amerikiečiai. 
Jie Lietuvos krikščionybės 600 
m. sukakties minėjimą ruošia 
valstijos sostinėje — Hartforde. 
Minėjimo ruošimui, vykdomam 
daugiau kaip pusantrų metų. 
ilgą laiką vadovavo I. Budrys, 

padedamas Dolores Jonaitis — 
sekretorės ir V. Vaitkaus — 
iždininko bei kelių kitų asmenų, 
ruošimo komi te tan vėl iau 
įtrauktų. Tarnybos priverstam 
Budriui pasitraukus, ruošimui 
dabar vadovauja kun. J. Rikte-
raitis, Xew Britam lietuvių 
parapijos administratorius. 

Minėjimas vyks dviejų dienų 
paruošimais . Pagr ind inė , 
religinė minėjimo dalis vyks 
gegužės 17 dieną 2 vai. p.p. 
Hartfordo arkivyskupijos Sv. 
Juozapo vardo katedroje . 
Prasidės organizuota eisena į 
katedrą pamaldoms. Sv. Mi
šioms vadovaus pa t s 
arkivyskupas John F. Whealon 
su arkivyskupijai priklausančių 
vyskupijų vyskupais, lietu
viams išeiviams vyskupu P. 
Baltakiu ir keliomis dešimtimis 
kunigų, daugiausia lietuvių. 
Angliškai pamokslą sakys 
arkivyskupas, o lietuviškai 
kuris nors iš kunigų. Arki
vyskupas yra labai draugiškas 
lietuviams. Mišių metu bus gie
damos lietuviškos giesmės, 
kurias giedos kelių parapijų 
jungtinis choras, vadovaujamas 
muziko J. Petkaičio. Tuoj po 
pamaldų bus šven t inamas 
gražus lietuviškas kryžius, 
pastatytas prie katedros šio 
minėjimo proga, kad katedrą 
lankantiems primintų Lietuvos 
krikščionybę. Kryžiaus šventi
nimo apeigose pasirodys su ati
tinkama programa Hartfordo 
lietuvių t au t in ių šokėjų 
,.Berželio" šokėjai, vadovaujami 
D. Dzikienės. 

Šeštadienį, gegužės 16 d., 
atliekamos kitos šio minėjimo 
dalys. Viena jų — koncertas 2 
vai. p.p. Bushnell Memorial 
Hali. 166 Capitol Ave, Hart
forde. Kanados Toronto ir Mon-
trealio lietuvių jaunimo an
samblis ..Gintaras"' atliks pro
gramą. Įėjimo bilietai užsi
sakomi pas ruošimo komiteto 
narius, ypač pas V. Vaitkų, Zi
ną Dresliūtę, gaunami ir prie 
įėjimo. Tą pačią dieną 6:30 p.p. 
banketas, kuriam vieta yra La 
Renaissance banketų namai, 53 
Prospect Hill Road. East Wind-
sor, Connecticut. kelios mylios 
į šiaurę nuo Hartfordo. Šiam 
parengimui bil ietus re ik ia 
įsigyti iš anksto pas banketo 
organizatorę Ziną Dresliūtę. 
Banketo metu bus pagerbti 
aukštieji svečiai ir pagarsinami 
minėjimo sveikinimai. 

Be aukščiau minėtų pa
rengimų, lietuviškos kultūros 
parodymo paroda paruošiama 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, Fla. 

ŠAULIAI PRISIMINĖ 
VLADA PUTVI 

Nepriklausomos Lietuvos isto
rijoje visiems amžiams, kol bus 
gyva mūsų Tėvynės išlais
vinimo iš sovietinės vergijos 
idėja, tiek ilgai žmonių atmin
tyje liks ir Šaulių sąjungos 
įkūrėjo šviesus paveikslas. Jis 
yra buvęs vienas iš tų nepri
klausomybės pionierių, kuris 
per daug anksti 11873 Rygoje — 
1929.III.5. Kaune* pasitraukė iš 
gyvųjų tarpo. : , . 

Kaip plačiai visuomenei ži
noma, atkurtoji Šaulių š'-ga rado 
teigiamą pritarimą mūsų tau
tiečių tarpe. Visi, kųriėnjs nors 
šiek tiek rūpėjo nepriklausomos 
Lietuvos vardo išlaikymas ir 
garsinimas, taip gyvenančių už 
savo krašto riDų. taip ir okupuo
toje Tėvynėje, būrėsi į šaulių 
kuopas ar būrius. Vienas tokių 

Old State House antrame aukš
te. Adresas 800 MainJScreet. 
-Hartforde. Paroda vyks, nuo 
gegužės 10 d. ligi gegužes 17 d. 
Parodai eksponatų dalį teikia 
Lietuvių religinė šalpa, pa
vaizduodama religinį persekio
jimą Lietuvoje. Kita parodos 
eksponatu dalis pavaizduos 
lietuvių liaudies meną. Parodos 
organizatorius J Bružas. 

Tiek Connecticut valstijoje, 
tiek aplinkinėse jai valstijose 
gyveną lietuviai ir lietuvių 
kilmės amerikiečiai ne tik 
laukiami, bet turėtų jausti pa
reigą minėjime patys dalyvauti, 
taip pat paskatinti savo kita
taučius kaimynus prisidėti. 
Taip darant, galima tikėtis, kad 
minėjimas bus tikrai iškil
mingas ir atkreips gyvenamo 
krašto žmonių dėmesį. 

Juozas Kriaučiūnas 

telkinių šauliu .,Aušros" kuopa 
buvo įsteigta taip pat ir Miami 
lietuviu tarpe. Prie šios kuopos 
įsteigimo daug darbo, energijos 
ir pasišventimo įdėjo dabar 
sunkiai sergantis dr. Kazys 
Pautienius. 

Nuo kuopos Įsteigimo 1978 
m. spalio 8 d. jai vadovauja 
kuopos vadas «ts. Itn. Mykolas 
Vitkus. Jos dabartinę v-bą 
sudaro: Kazys Žebrauskas, 
vicepirm.. Pijus Lapinskas, ižd.. 
Eugenija Keresevičienė, sekre
torė, Kunigunda Kodatienė, 
kultūrinių reikalų vadovė ir 
Petras Skikūnas v-bos narys ir 
vėliavų vadovas. 

Šių metų kovo 29 d. kuopos 
vadovybė surengė savo įkūrėjo 
114-os metų nuo jo gimimo 
dienos minėjimo sukaktį . 
Minėjimą pravedė kuopos v-bos 
pirm. M. Vitkus ir jam padėjo K. 
Kodatienė. 

K. Kodatienė iškilmingoje 
minėjimo dalyje, ar t imai 
pažinusi Putvių šeimą, paskai
tė Įdomiais atsiminimais, lyg 
perlais pagražintą paskaitą. Už 
ją ji susilaukė iš pilnutinės 
Miami Lietuvi^-amerikiečių sa
lės svečių' užpelnytų 
aplodismentų. 

Po paskaitos š. M. Vitkus 
pakvietė iš Juno Beach at
vykusį „Dainos' ansamblį, va
dovaujamą Irenos Manomaitie-
nės. atlikti tai šventei numatytą 
programą — dainų koncertą. 
Sumaniai parinktos dainos, 
supintos su atskirais vyrų ir 
moterų pasirodymais, susilaukė 
užpelnytų ovacijų ir gėlių iš 
visuomenės eilių. 

Po oficialios dalies buvo 
pietūs, kuriuos paruošė darbš
čios šeimininkės, tai Eugenija 
Keresevičienė, Stefanija 
Radvilienė, Valerija Jokšienė ir 
dr. Gene Stapulionienė, 
vadovaujamos Onos Juodi
kienės. 

Po vaišių kuopos vadas M. 
Vi tkus pagerbė seniausią 
kuopos šaulį Povilą Mikšį, 
primindamas susirinkusiems, 
kad P. Mikšys švenčia savo 
amžiaus 80 metų. Susirinkusieji 
spontaniškai sugiedojo Povilui 
Mikšiui ,.Ilgiausių metų". Už šį 
prisiminimą pagerbtasis nuo
širdžiai dėkojo. 

Programai baigiantis šios ko
respondencijos autorius kvietė 
šaulį u i ir visus šiame VI Putvio 
minėįme esančius svečius rašyti 
padėkos laiškus ilgamečiui 
Baltųjų rūmų komunikacijų 
direktoriui Pat Buchanan, kurio 
ilgas raportas prezidentui R; 
Reaganui tilpo Ne\vsweek sa
vaitraštyje š.m kovo 30 d. 
numeryje. Kalbėtojas priminė 
susirinkusiems, kad žurnalistas 
- rašytojas \Vil!iam Buckley ir 
Pat Buchanan yra verti padėkos 
iš visų Pabaltijo kraštų išeivių 
tremtinių, nes juodu neatlyž-
tamai kovoja -paudoje ir TV 
pranešimuose, gindami tuos, 
kurie kaltinami už tariamus 
karo meto nusikaltimus. Svečiai 
nuoširdžiai pritarė šiam primi
nimui. 

Kalbėtojų eilei išsisėmus v-bos 
pirm. M. Vitkus nuoširdžiai 
dėkojo visiems prisidėjusiems 
prie šio minėjimo puikaus pasi
sekimo ir svečiams atvykusiems 
į VI. Putvio sukaktuvinį minėji
mą. _ 

Br. Aušrotas 

TARPTAUTINIAI 
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 

POSĖDŽIAI BELGIJOJE 
Europos Lietuvių krikščionių 

demokratu tarybos pirmininkas 
inž. A. Venskus vasario 9 d. 
dalyvavo Europos Krikščionių 
demokratų unijos (UEDC) ir 
Europos liaudies partijos IPPEI 
tarptautinės politikos komisijos 
posėdžiuose, kur ie įvyko 
Europos parlamento rūmuose 
Briuselyje. I šių posėdžių die
notvarkę buvo įtraukti ir ko
munizmo pavergtų t a u t ų 
klausimai. Pranešimus padarė 
Čekoslovakijos, Lenkijos, Lie
tuvos ir Vengrijos atstovai. Inž. 
A. Venskus informavo apie 
religinį persekiojimą oku
puotoje Lietuvoje, plačiai cituo
damas ištraukas iš paskutiniu 
..Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos" laidų. 

Vasario 10 d. inž. A. Venskus 

Briuselyje dalyvavo Europos 
Krikščionių demokratu unijos 
biuro posėdžiuose. Šių posėdžiu 
pabaigoje priimta rezoliucija, 
kurioje Vakarų pasaulio krikš
čionių demokratų partijos 
kviečiamos ir toliau aktyviai 
sekti dabartines pavergtų tau
tu problemas, stengiantis joms 
padėti visais galimais būdais. 
Rezoliucijoje atskiru straipsniu 
paminėtos Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybės. 

Tos pačios dienos vakare inž. 
A. Venskus dalyvavo Briuselyje 
Europos parlamento <EPi krikš
čionių demokratų grupės pir
mininko dr. E. Klepsch suruoš
tame priėmime, kuris buvo skir 
tas buv. EP pirmininkui P 
Pflimlin pagerbti. 

"AUDRA" TRAVEL 
CORPORATION 

KELIONĖS l LIETUVĄ 
1 987 

12 dienų lietuviu kalbos kursai jaunimui 
Lietuvoje nuo liepos 6-22 - kaina $1979 kan. 

• 
Kel ion ių į L ietuvą i š v y k i m o da tos : 

Gegužės 8 Birželio 29 Rugsėjo 6 
Gegužės 21 Liepos 9 Rugsėjo 3 
Gegužės 28 Liepos 17 Rugsėjo 17 
Birželio 8 Rugpjūčio 6 Spalio 26 

Oro linijos - "Air France", ' Aerof lot". "JAT". "Rnnai r " . 

šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga - 3. 4, 5 dienos, 
Kaunas - 2 , 3 dienos. Panevėžys - 1 d iena 

Kelionės 5-7 dienom i Lietuvą sutvarkomos individualiai 
pagal norimą maršrutą, pageidaujamu įaiku. 

Kelionė j Romą - birželio 24 - liepos 2 
Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro. Šeštadienį nuo 

11 v ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu: 

2100 Bloor St. W „ Toronto, Ont. , Canada, M6S 1M7 

Tel . ( 4 1 6 ) 7 6 9 - 2 5 0 0 a r b a (416 ) 7 6 9 - 8 0 7 7 
Tele* 06-986766 TOR 

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A Š 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
^ _ .—_ _ _ — . — ^ 

10°/o — 20% — 30% pigiau mokėsit u* 
aodraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wesf 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektrfe. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — Tel . 636-2960 

\ REAL ESTATE 

ES ūgį KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose.' 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BACC REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

V.T. ELECTRIC CO. 
Ucensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

Parduodamas naujas 3 butų 
mūrinis namas — 2 po 5 kamb. (3 
mieg.) ir 4 kamb. (2 mieg.); kabinetų 
virtuvė; virimo pečiai ir šaldytuvai; 2 
auto. mūrinis garažas. Skambinti 

776-4513 

BOSTONO LIETUVIŲ 
BALSO 

MINKŲ RADIO PROGRAMA 

per radijo stotį 
WLYN, 1360 AM bangos 

sekm. nuo 8 iki 8:45 vai. ryto 
Veda S. ir V. Minkai 

71 Farragut Road 
S. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-2515 

Pas Minkus gaunamas 
dienraštis „Draugas" 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-61 • • 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per Šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba/torite būti 
Rime Stankaus kiijentais. Nuosa
vybės įkainavimas namokamal. 

-

IŠNUOMOJAMA — FOSt KERT 

IN CICERO AREA 
6 room (3 bedroom) apartment for 

rent. Security deposit and no pets. Call 
656-1832 

• a . • • • • 

Thaddeus Navickas 
Compositions for Piano 

Šis klasikinės muzikos albumas taikomas katalikiškam jau
nimui, bet bus įdomus visiems muzikams. Kaina $40, bet 
moksleiviams $20 su persiuntimu. Idaho valstijoj nepa
rduodama. Siųskite ,,money orderius" šiuo adresu: 

Tad Navickas 
314 Roosevelt Ave., 

Coeur D'Alene, Idaho 83814 

Vardas, Pavarde 

Adresas 

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

DRAUGAS, 4543 W«tt ttrd Street. 
Chicago, 1L 80829 

Illinois gyventojai dar prideda $150 valstijos mokesčio. 



MANĖME ESĄ DOSNESNI 
Truputis iš Lietuvos krikščionybės 

jubiliejaus aukotojų sąrašo 
Kiekvienas didesnis renginys asmeniškais laiškais i lietuvių komitetui 14,100 dol. Tai padarė 

reikalauja pagal savo apimtį ir 
a t i t inkamų išlaidų. Joms dengti 
reikia sutelkt i lėšų. Lietuvos 
krikščionybės 600 metų jubiliejui 
minėti komitetas, pradėjęs darbą 
prieš maždaug dvejus metus, 
kasoje neturėjo nė vieno cento. 
Organizacijų atstovai, pakviesti 
sudaryti centrinį komitetą, su
tarė pradžiai sudėti po 100 dol. 
būt in iaus ioms organizacinėms 
išlaidoms dengti. Visiems užsi
motiems darbams bei planams 
įvykdyt i , n u m a t y t a i s ąmata i 
lėšoms sutelkt i buvo sudėtos 
viltys į lietuvių visuomenę, jos šio 
reikalo suprat imą, jaut rumą. 
Komitetas guodėsi tuo, kad, jei 
mūsų dosnioji lietuvių visuomenė 
sutelkia kasmet dideles sumas 
kul tūr inei , politinei ir -'isuome-
ninei veiklai, jei pasta tėme mili
joninės vertės kultūros židinius, 
jaunimo centrus, įrengėme jauni
mui stovyklavietes, sudėjome į 
įvairius fondus keletą milijonų 
dolerių, o į taupomas kasas net 
kelias dešimtis milijonų, ta i 
Lietuvos krikšto jubiliejų minint, 
ka i k r ik šč ionybė buvo visų 
aukščiau minėtų darbų įkvėpėja, 
v isa i n e s u n k i a i s u t e l k s i m e 
r e i k i a m u s 250 ar n e t 300 
tūks tanč ių dolerių. Bet apsi
rikome. Ir labai apsirikome. Ir 
štai kodėl. 

Ką parodė aukotojų statistika? 
Pasinaudojęs gautais adresais, 
komitetas trirais atvejais kreipėsi 

visuomenę ir i įvairias organiza
cijas, prašydamas aukų. Išsiun
tinėta apie 36,000 laiškų. Pa
varčius ir patikrinus aukotojų 
sąrašus pagal pavardes ir adre
sus, iždininko labai t iksliai 
registruojamus, randami tokie 
rezultatai. Jei pradėtume nuo 
lietuvių .sostinės' Chicagos, tai 
pamatytume, kad iš Chicagos, jos 
apylinkių ir visos Illinois vals
tijos atsiliepė t ik 221 asmenys su 
18,100 dol. aukų. Ačiū jiems 
visiems. Buvo ir stambesnių 
aukų, pvz. vienas paaukojo net 
4,000 dol., du po 1,000 dol., penki 
po 500 dol. 41 nuo 300 dol. ligi 
100 dol., kiti po mažiau. Taip ir 
susidarė didesnė suma, bet tik iš 
221 asmens. Negi tik tiek tėra lie
tuvių Chicagoje ir visoje Illinois 
valstijoje? 

I l l inois valsti jos adresu 
atsiliepė 16 organizacijų su 2,190 
dol. ir t rys parapijos su 737 dol. 
Iš viso Illinois valstijos lietuviai 
suaukojo jubiliejui 21,027 dol. 
Ačiū jiems. 

Iowos valstijoje yra tik viena 
maža Šv. Kazimiero lietuvių 
parapija Sioux City mieste. 
Parap i jos klebonas kun. 
S imonas Morkūnas vienas 
pirmųjų atsiuntė savo dosnią 
10,000 dol. auką. Kitu atveju pri
dėjo dar 100 dol., jo dosni para-
pietė — 1,000 dol. ir bažnyčioje 
buvo surinkta 3,000 dol. Iš viso ši 
mažutė lietuvių kolonija atsiuntė 

jos klebonas be didelių prašymų, 
vienas iš pirmųjų, gerai supras
damas , kad užsimotiems di
deliems darbams pinigų trūku
m a s nebūtų didžioji kliūtis. 

Tęsiant toliau šią statistiką, 
įdomus Pensilvanijos lietuvių 
atsiliepimas. 50 asmenų atsiun
t ė 3,043 dol., dvi organizacijos — 
2,125 dol. ir 22 parapijos - 5,511 
dol. Iš viso iš Pensilvanijos gauta 
10,679 dol. Šių senųjų, mažai 
lietuviškai kalbančių parapijų 
klebonai pasirodė uoliausi. O juk 
visi lietuviškųjų parapijų kle
bonai gavo tuos pačius vysk. P. A. 
Baltakio prašymus padaryti 
jubiliejaus reikalui bažnyčiose 
r ink l iavas . Dar daugelis ir 
didesnių parapijų klebonų iki šiol 
neprisiruošė to atlikti. 

Floridos valstijos 142 aukotojai 
sudėjo 8,407 dol., trys organi
zacijos — 302 dol. ir viena parapi
j a 207 dol. Iš viso 8,916 dol. 

Trumpinant šią neįdomią sta
tistiką, gal pakaks vaizdui susi
daryti, jei pažymėsime tik, kad 
pvz., iš Ohio valstijos atsiliepė tik 
50 asmenų, dvi organizacijos ir 
viena parapija; New Yorko valst. 
86 asm., 5 organizacijos ir 3 
parapijos; Massachusets — 68 
asm., 4 org. ir 7 parapijos: 
Michigan — 52 asm., 2 org-jos ir 
1 parapija; Connecticut — 58 
asm., 3 org-jos ir 3 parap.; Cali-
fornijos — 38 asm., 2 org-jos. Kitos 
po mažiau. Trys diecezijos atsiun

tė po 500 dol. I išsiųstus 36,000 
laiškų atsiliepė apie 900 asmenų 
(jų tarpe 83 kunigai), 45 orga
nizacijos, 52 parapijos ir t rys 

• amerikiečių diecezijos. Iš viso 
surinkta 103,596 doi. aukų. 

Nekalto Prasidėjimo seselės 
Putnam, Conn., paaukojo visą 
religinei komisijai spausdinamą 
literatūrą. Tai sudarė 7 500 dol. 

Visiems aukojusiems komitetas 
labai nuoširdžiai dėkoja Bet dar 
pas daugelį stalčiuje guli gauti 
aukoms vokeliai. Niekuomet 
nevėlu juos panaudot: ir savo 
auką atiduoti. Jei vokalia užsi
metė ar iš viso negautas, nes 
neturime visų mūsų tautiečių 
adresų, prašome tuojau dabar 
išrašyti čekį Li thuanian Chris-
t iani ty J u b i l e e vardu ir pasiųsti 
šiuo adresu: Lithuanian Christia-
nity Jubilee, 7218 So. Fairfield 
Ave., Chicapo, IL 60629. Aukos 
nurašomos . ao mokesčių. 

Nepastebėjom, ka prabėgo ter
minas registruotis kelionei į 
Romą. Vis dar tebemanome, kad 
yra laiko. Ne, nėra laiko. Viskas 
j au čia pat. Reikia tuojau pat 
užsiregistruoti kelionei į Romą. 

VYRESNIŲJŲ L 3TUVIŲ 
CENTRO ŽINiOS 

Vyresniųjų Lietuvių centro 
vykdomoj i direktorė i r tarnau
tojos t u r i da lyvau t i įvair iuose 
amerikiečių ruoš iamuose semi
n a r u o s e , suvaž iav imuose ir 
sus i r ink imuose , kur iuose y r a 
d i sku tuo jama vis d idėjant is 
vyresniųjų žmonių skaič ius ir 
su t u o susijusios problemos. 
Suvaž i av imuose re ik ia turėti 
va izd in ių priemonių, rodančių 
cen t ro da rbus , reikia paruošt i 
l a n k s t i n u k u s , kur iuose paaiš
k i n a m a cent ro veikla anglų 
k a l b a . V y k d o m o j i c e n t r o 
d i rek torė Danguo lė Valen-
t i n a i t ė y r a kv ieč iama skaityti 
p a s k a i t a s , kur iose y r a pri
s t a t o m a lietuvių, v ienos i š 
dauge l io etninių grupių, reika
l av ima i , jų sprendimas , lėšų 
k l a u s i m a s ir daugybė kitų 
gerontologiją liečiančių dar
bų. 

Social inių Reikalų ta rnybos 
į s t a i g a tur i pa ruoš t i nuolati
n i u s savo veiklos a p r a š y m u s 
— p r a n e š i m u s ir j u o s pasiųst i 
a t i t i n k a m o m s įs ta igoms: T h e 
Ch icago C o m m u n i t y Trust , 
D e p a r t m e n t on Aging, Spring-
field, 111., i r pan . G a u n a m i 
l a i ška i , kur ie centro veiklą 
pu ik ia i įvert ina. 

„Network News" , leidžia
m a s Il l inois Depar tmen t on 
Aging , i š spausd ino straipsnį 
ap i e Vyresniųjų lietuvių cent
rą. P lač ia i a p r a š o m a centro 
į s ikūr imas , jo paski r t i s ir tei
k i a m i p a t a r n a v i m a i . Minimi 
Šeši gyven to j a i įs ikūrę an
t r a m e centro aukš te . Pabrė
ž iama , kad y p a t i n g a s dėme
s y s s k i r i a m a s m a ž a i 
s u p r a n t a n t i e m s ang lų kalbą. 
T o k i e m s y r a sudaromos sąly
gos gyvent i nepr ik lausomai 
n u o kitų, be t k a d jie galėtų 
pa l a iky t i ryšį su lietuviška 
ap l inka . M i n i m a s ir laikraš
tė l i s „Pens in inkas " . Straips
n i s i l ius t ruotas t r imi s nuotrau
k o m i s i š centro gyvenimo. 
P r i d ė t a m e laiške rašoma, kad 
cen t ro veikla y r a labai rei
k a l i n g a ir n a u d i n g a . 

S a v a n o r i a i 
Vyresniųjų lietuvių centrui 

l a b a i sva rb i y r a nuolatinių 
savanor ių paga lba , be kurios 
n e g a l ė t u m e at l ikt i įvairių pa
ruošimų, renginių, patvar
kymų. 

Didelė 

gydytojams, kurie nuolatos 
aukoja savo laiką ir patar
n a v i m u s vyresniųjų lietuvių 
sveikatos priežiūrai. Centre 
ruošiamos gydytojų paskai tos 
yra v isuomet gausiai lanko
mos, diskusijose dalyvavimas 
— entuzias t ingas ir klausimų 
daugybė nustebina net ir patį 
gydytoją. 

M a i s t o p r i s t a t y m a s 
į n a m u s 

Vienas i š svarbesnių Vyres
niųjų lietuvių centro įsipa
reigojimų y r a maisto išve-
žiojimas vienišiems ir pa
liegusiems lietuviams, kurių 
skaičius pastebimai didėja. 
J i e m s prašan t , kasdien a r 
k i ta ip susitarus, vežamas 
lietuviškas, skoningas ir svei
kas ma i s t a s . Centro dieteti-
n inkė Elz. Lietuvninkienė 
paga l gydytojo nurodymus 
s u d a r o spec i a l i a s d i e t a s : 
d iabet ikams, turintiems aukš
tą kraujospūdi ir pan . Visi 
reikalingi tokio pa ta rnavimo 
prašomi skambinti į centrą, 
telef. 476-2655. 

Pereitų metų gruodžio mėne
sį d i e t E. Lietuvninkienė pra
dėjo ciklą paskaitų, kuriose 
nagrinėja sveikatos i r svorio 
priežiūros svarbą, sveikat ingo 
mais to paruosimą ir t inkamą 
m a i t i n i m ą s i Maistą išvežioja 
grupė savaitinių savanorių, 
kurių vi s daugiau reikia, n e s 
mais to pristatymo t inklas j a u 
ap ima Brighton ir Marųuette 
Pa rkus . 

Nuoširdi mūsų padėka vi
s iems savanoriams, taip mie
lai ir tvarkingai pr is ta tan-
t i e m s m a i s t ą , B . 
Prapuolenieniei, A. Semienei. 
P. Giedrimui, VI. Užubaliui, E . 
Lietuvninkienei 

C e n t r o r e n g i n i a i 

Margučių dažymas vyres
niesiems i r jaunimui, švenčių 
proga jaunimo lankymas ligo
nių ir vienišųjų, t a i tik da l i s 
centro planų, kuriuose ats is
pindi generacijų bendradar
b iav imas , ugdomas darbo ir 
a t jaut imo svarbumas ir tęsti
n u m a s . Ka ip A. Tuskenis s avo 
vasa ros darbe rašė. „... jau
n i m a s mažai težino apie 
senatvę, mūsų vyresniųjų 
lietuvių padėtį, jų išgyveni
m u s ir problemas". Cent re 

Agentūros skelbiamos spaudoje 
Jei iškiltų klausimų, prašome 
skambinti Reginai Krutulytei 
' irbo dienomis nemokamu tele

fonu 1-800-331-3903 (Illinois gy 
ventojai - 312-436-5566). 

Komitetas, būdamas despera
cijoje, kad dar nė pusės biudžeto 
nesutelkta, paruošė ir išsiun
tinėjo laimėjimo knygeles. 

Jei voko nebeturite, prašom 
nedels iant savo auką pa
siųsti šiuo adresu: Lithuanian 
Chr i s t i an i ty Jub i l ee , 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Ir šia proga mielai prii
mamos aukos. Visi čekiai rašomi 
L i thuan ian Chris t iani ty J u b i 
lee vardu. 

Vis iems, padėjusiems ir 
padedantiems jubiliejaus darbus 
bei planus įvykdyti, labai nuo
širdžiai dėkojame. 

Kun. Vik to ras Dabušis , 
Lėšų telkimo vadovas 

DRAUGAS, an t rad ien i s , 1987 m. ba l andž io mėn. 14 d. 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JUOZAS ŠUKYS 

Mirė 1982 m. balandžio 19 dieną. 
Už jo sielą šv Mišios bus atnašaujamos 1987 m. 

balandžio 19 d. Šv. Juozo bažnyčioje. 8670 Byron Ave., Mia 
mi Beach, FL, 11 vai. ryto. 

Maloniai prašau visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus prisiminti a.a. Juozą Šukį. 

Nuliūdusi ž m o n a Valė . 

Ka i kurios iš mūsų t a m p a m e 
tais vyrais , už kurių norėjome 
ištekėti. 

Gloria Steinem 

kai kurių vyresniųjų lietuvių 
sunkią ir skausmingą padėt} 
visai iš arti pamatyti. 

Balandžio mėnuo yra prieš-
velykinio susikaupimo laikas. 
Ta proga, prisimenant lietu
viškas tradicijas, bus lan
komos senosios lietuviškos 
bažnyčios. Seklyčioje bus 
suruošti Verbų sekmadienio 
balandžio 12 d. ir velykiniai 
pusryčiai balandžio 19 d. 

Dr. M. Vyganto paskai ta 
„Akys" sulaukė nepaprastai 
didelio susidomėjimo. Sekly
čia buvo pilnutėlė ir visi ati
džiai sekė informacinio pobū
džio paskaitą apie akių ligas: 
glaukomą, kataraktą, retinos 
atšokimą ir įvairių kompresų 
(ramunėlių ir kt.) dėjimą. Po 
p a s k a i t o s b u v o d a u g y b ė 
klausimų, į kuriuos gydytojas 
išsamiai atsakinėjo. 

Adv. V. Lietuvninkas su
pažindino centre gausiai susi
rinkusius lietuvius su šių laikų 
labai svarbia i r aktualia prob
lema — savanorišku doku
mentuotu pareiškimu apie 
beviltiškai sergančiojo gyvy
bės pratęsimą dirbtinomis 
priemonėmis. Ligoninėse turi
me daugybę sergančiųjų, kurių 
gyvybės yra palaikomos įvai
riomis mašinomis, operaci
jomis ir vaistais, kurie jau 
nebegali jų pagydyti. Šeimos 
ir artimieji y ra slegiami ne tik 
dvasinės, bet ir nesibaigian
čios ma te r i a l inės n a š t o s . 
Sergančiojo ligai progre
suojant, atmintis ir nutar imų 
sprendimai apsiniaukia, silp
nėja a r visai pranyksta . Todėl 
tokio dokumento sudarymas, 
k a d a l igon i s turi pilną 
sąmonę, yra labai svarbus. 
La iku p a d a r y t a s l igonio , 
gydytojo ir dviejų liudininkų 
pasirašytas dokumentas — 
pareiškimas, kad ligonis at
sisako visų dirbtinių gyvybės 
pratęsimo priemonių, reikalui 
esant, visiems ligonio artimie
siems palengvina nuspręsti 
tolimesnę gydymo eigą. Visi 
yra įpareigojami laikytis to 
dokumento — „living will" i r 
pagerbti ligonio nutarimą mir
ti natūralia mirtimi. 

Susirinkimo metu buvo 
išdalinta formos, pagal kurias 
kiekvienas gal i sudaryti tokį 
dokumentą „living will". 

Norintieji sudaryti legalų 
tokį savo valios pareiškimą 
gali kreiptis į Socialinių 
reikalų tarnybą. Gyvenantieji 
kitose valstijose turi teirautis 
pas tos vietovės gydytojus ir 
•dvokiu* 

A.tA. 
JURGIUI GYLIUI 

mirus, žmonai JULIJAI , DUKROMS, SŪNUMS ir jų 
šeimoms reiškiame gilią užuojautą. 

Aldona ir Jonas Valukoniai 
Juozas Žaliaduonis 

A.+A. 
ALBERTUI LAISVĖNUI 

mirus, jo žmona i M A R I J A I , DUKTERIMS ir jų vy
rams bei a n ū k a m s r e i šk i ame gilią užuojautą. 

Union Pier. Michigan 
Lietuvių draugijos nariai 

A.tA. 
Teis. JURGIUI GYLIUI 

mirus , jo žmonai poetei J U L I J A I ŠVABAITEI, duk
roms AUŠRAI ir JURGAI, sūnums LINUI ir SAU
LIUI bei jų šeimoms nuoširdžiausią užuojautą reiš
k iame ir kar tu liūdime. 

Janina ir Feliksas Jarašiai 
Aldona ir Vaclovas Valiai 

Mylimam vyrui ir tėveliui 

A.+A. 
ALBERTUI LAISVĖNUI 

mirus, jo žmoną MARIĄ, d u k r a s . Akademin io skautų 
sąjūdžio darbščią na rę , fiL IRMĄ. MILDĄ PATRIE-
NĘ, RŪTĄ P A J N T I N I E N Ę bei k i tus gimines nuoši r 
džiai užjaučiame ir k a r t u l iūdime 

Akademinis skautų sąjūdis 
F.ti.S. Chicagos skyrius 

A.tA. 
JURGIUI GYLIUI 

mirus , žmoną J U L I J Ą , sūnus LINĄ ir SAULIŲ, duk
teris AUŠRĄ ir JURGĄ bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame ir k a r t u liūdime. 

Algis ir Angelė Raulinaičiai 
Darius ir Marytė Raulinaičiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR C H I C A G O S 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 

A.tA. 
VYTAUTUI VASIUKEVICIUI 

mirus , jo žmoną JANINĄ, sūnų ^ T A U ^ ^ v
d ^ ą 

RŪTĄ, seserį ALDONĄ, brolius J O N Ą ir JUOZĄ bei 
ki tus artimuosius užjaučia 

Petras Palubinskas 
Juozas Dėdinas 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

— 1 

KAD LIKTUM TU GYVA 
Tai naujoji Lietuvių Operos plokštelė 

Plokštelėje yra įdainuoti šie kūriniai: 
LIETUVOS HIMNAS 

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ 
Jakubeno OE PROFUNDIS 

Karnavič aus UŽ JŪRELIŲ iš op. RADVILA PERKŪNAS 
Karoso AUGO KIME KLEVELIS 

Gaidelio UŽ JŪRŲ. UŽ KALNŲ iš op DANA 
Karnavičiaus ARIJA IR CHORAS ir 

RAUDOTOJŲ CHORAS iš operos GRAŽINA 
Budriūno ANT MARIŲ 

Šimkaus SAULĖ MOTINA PAKILO iš op. PAGIRĖNAI 
Diriguoja Alvydas Vasaltls 

Dainuoja LIETUVIŲ OPEROS CHORAS ir Sol Jonas Vaznalis 
Trumpą solo partiją atlieka Rūta Pakstalte 

Kaina su persiuntimu $16.75 Illinois gyventoja; moka $17.95 
Užsakynus prašome siųsti Draugo adresu. 
DRAUGAS, 4545 W. €3rd Street. Chicago, IL 60629. 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

L A I D O T U V I Ų DIREKT1 >RIAI 

2 4 2 4 Wes t 6 9 t h S t r e e t — Tei . R E 7 - 1 2 1 3 
1 1028 S o u t h w e s t H w y „ P a l o s Hil ' .s , I l l i no i s 

T e l . — 9 7 4 - 4 4 1 0 

V A S A I T I S — B U T K Ų 
LAIDOTUVIŲ DIRKKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

S 

• 



<6 DRAUGAS, antradienis, 1987 m. balandžio mfen. 14 d. 

x „Gajos", katalikų medikų 
korporacijos, susikaupimo diena 
buvo balandžio 12 d. Sv. Mišios 
buvo Marijonų koplyčioje. Po 
pamaldų vienuolyno svetainėje 
buvo bendri pusryčiai, proi'. dr. 
J. Meškausko įdomi paskaita 
apie dabartinį žmogaus gydymą 
ir atominę jėgą medicinoj. Taip 
pat pirmininkui dr. K. Ambro-
zaičiui vadovaujant buvo kor
poracijos reikalų svarstymai. 
Pranešimus padarė valdybos 
nariai: studijų pirm dr. A. G. 
Razma. ižd. dr. A. Šaulyte, sekr. 
dr. L. Stončiiitė ir jaunųjų va
dovas dr J. Prunskis. 

x Skautų Akademikų sam
būr io organizuojamos reko
lekcijos bus ketvirtadienį, 
penktadienį ir šeštadienį, 
balandžio 16-18 dienomis. Jau
nimo centro kavinėje. Jas 
praves kun. Antanas Saulaitis, 
SJ. Ketvirtadienį 7 vai. vak. 
rekolekcijų pradžia, penktadie
nį 7 vai. vak. pašnekesys ir išpa

žintis Jaunimo centro kavinėje, 
šeštadienį 6 vai. vak. išpažir,- is, 
Velykų Mišios, velykinis stalas 
koplyčioje ir kavinėje. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x Klimas „Escape f r o m 
S o b i b o r " buvo rodomas 
sekmadienį, balandžio 12 d., ir 
jame neigiamai paminėti ukrai
niečiai sargybiniai koncentra
cijos stovykloje. Balandžio 13 iki 
balandžio 17 d. bus demonstra
cijos prie CBS televizijos stoties, 
630 N. McClurg Ct. (sankryžoje 
McClurg Ct. ir Ontario) nuo 12 
iki 1 vai p.p. Prašoma pareikšti 

x Džiaugsmingų Sv. Vely
kų visiems linki muz. Arvydas 
Pa l t inas ir sol. Nelė Pal-
tinienė, gyveną Vakarų Vokie
tijoje. Paltma;. ..Margučio'* pa
kviesti, netrukus lankysis JAV-
bėse. Jų koncertai rengiami 
balandžio 26 u. Bostone, gegužes 
2 d. Baltimorėje, gegužės 10 d. 
Chicagoje ir gegužės i7 d. 
Detroite. 

x Albino Baranausko „Ru
denys ir pavasa r i a i " pirmoji 
dal is vra išleista nedidele savo nepasitenkinimą, rašant į 

CBS stotį ir Chrysler Corp., Joe papildyta laida. Daug kas pagei-
Hickey. Direktor, Chrysler Cor- davo šios knvgos, kurie turėjo 

x 255,000 dol. Lietuvių Fon
do ta ryba leido Pelno skirsty
mo komisijai šiais metais pa
dalint: lietuvybės išlaikymui. 
Tai antra rekordinė soma. 
skiriama paremti lituanis
tinėms mokykloms, švietimai, 
stipendijoms, kultūriniams ir 
visuomeniniams reikalams. Pa
ramai gauti prašymų paduota 
423,000 dol. sumai, neskaitant 
stipendijų. Reikia didinti 
Lietuvių Fondo pagrindinį kapi
talą, kad gaunamų pajamų 
užtektų visiems poreikiams 
patenkinti. 

x Abiturientų balius nėra 
vien tik abiturientams. Gegužės 
3 d. į Sabre Room viešbutį yra 
kviečiami visi — studentai, abi
turientai ir visas jaunimas, 
tėveliai, seneliai ir Chicagos 
visuomenė. Daugiau infor
macijų suteiks I. Polikaitienė 
434-2243, prašome jai pa
skambint iki balandžio 15 d. 

(pr.) 

x Talman delikatesai svei
kina Šv. Velykų šventėje. 
Kviečia aplankyt' ir pasirinkti 
įvairių vietinių ir užsieninių 
skanėstu jūsų velykiniam 
stalui. Įvairūs žuvų ir silkių 
patiekalai, velykiniai kumpiai, 
dešros, ir daug kitų mėsos 
gaminių. Beržo šakos, velykinės 
bobos, pyragai, tortai ir ra
guolis. Įvairių rūšių sausainiai, 
didelis pasirinkimas kavos 
pupelių, velykiniai margučiai ir 
1.1. Priimami užsakymai tel. 
434-9766. adresas 2624 W. 
Lithuanian Plaza Ct. Sveiki
name ir Įmitime iinksmų ir svei
kų Velykų švenčių. 

(pr.) 

x Paremsite Lietuvos Duk
terų dr-jos veikla, dalyvau
dami ruošiamam Pavasario 
pokylyje gegužės 2 d . 7 v.v. 
Jaun. centre. Programoje — An
tras Kaimas, puiki vakarienė, 
„laimės šuliniai", smagi nuo
taika. Bilietai gaunami dr-jos 
raštinėje - 2735 W. 71 St., tel. 
- 925-3211. 

<sk ) 

AV 
šp. .ruk4f<t 
dr.tu^l'u'Vjn*' 

poration Advertising, P. O. Box 
857, Detroit. MI 48288. Tai yra 
svarbu, ir padėkim vieni ki
tiems, kiek galima. 

x Sv. Kazimiero vienuo
lijos seserys savo įkūrėjos Mo
tinos Marijos Kaupaitės mirties 
metinių iškilmingą minėjimą, 
kuriame galės dalyvauti ir 
pasauliečiai asmenys, ruošia 
balandžio 25 d., šeštadienį. 9:30 
vai. ryto. Motinos Marijos mir
ties sukaktis suėjo balandžio 17 
d., bet tą dieną šiemet supuola 
Didysis Penktadienis. 

x Vyresniųjų lietuvių cent
ras rengia išvyką antradienį, 
balandžio 14 d., 9:30 vai. Išvyks
tama nuo Seklyčios ir bus 
aplankytos Aušros Vartų. Šv. 
Antano, Dievo Apvaizdos, Sv. 
Jurgio ir Šv. Kryž iaus 
bažnyčios. Jos buvo arba yra 
lietuvių parapijų bažnyčios. 

x Laima Šulaityte nupiešė 
plakatą Chicagos „Vaidilutės" 
teatre premjeriniam pastaty
mui, kuris bus gegužės 3 d. Jau
nimo centre. Po trumpos per
traukos dėi įsipareigojimu 
amerikiečių teatre ji vėl ei įžta 
į lietuvių sc?ną ir pasirodys 
abiejuose veikaluose: K. 
Ostrausko dramoje „Čičinske" 
ir A. Gustaičio komedijoje 
..Kaip velnias prisiviliojo Fortū
nato Klibo siela". 

x Kun. Alf. P e t r a i t i s , Put-
nam, Conn., atsiuntė 20 dol. 
„Draugo" paramai ir pratęsė 
prenumeratą 1987 metams. 
Kun. Alf. Petraitį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x J o n a s Uždavinys, Palos 
Hts., 111., už laimėjimų bilie
tėlius buvo atsiuntęs 20 dol. 
1986 metais. Nuoširdus ačiū. 
Atsiprašome už korektūros 
klaidą. 

x Lietuvių Operaf padeda 
pastatyti naują Smetanos 3 
veiksmų opera šie mecenatai, 
kurie jai įteikė savo aukas: 
Vy tau to Didžiojo Š a u l i ų 
rinktinė 100 dol., Genovaitė ir 
Mykolas Bajorūnai 100 dol. 
Elena Baltrušaitienė 100 doi.. 
Elena ir Stasys Barai 100 dol., 
dr. P r a n a s Budin inkas 100 
dol.. d r . Alina ir Van Do-
manskiai 100 doi.. I r e n a ir 
Arūnas Draugeliai 100 dol., 
Elena ir Kazimieras Druskiai 
100 dol Salomėja ir Viktoras 
Endrijonai 100 dol . dr. Ona ir 
dr. Albinas Garūnai 100 dol.. 
Jadvyga Gaudušumė 100 dol., 
Elena ir dr. Domas Gied
raičiai 100 dol Gintaras Club 
100 dol . dr. Kostas J a b l o n 
skis 100 floi.. Aldona i r An
tanas Jamdol ia i 100 dol. 
B'rutė Jasai t iene 100 dol., 
Elena ir Vytautas Jas inevi -
čiai 100 dol., dr . P e t r a s 
J o k u b k a 100 dol., B r u n o 
Juodelis 100 dol.. Genovai tė 
ir Pe t ras Juodikia i 100 dol., 
J a n i n a ir Pov i l a s J u o d -

antrą ir trečią dalį. Dabar yra 
: galimybė ją įsigyti Liet. Knygos 
klubo nariams ir kitiems pa
piginta kaina. Pirmoji šios trilo
gijos dalis buvo labiausiai verti
nama. Taip pat papiginta kaina 
galima įsigyti visas trilogijos 
dalis, kurios labai išgyventu 
būdu vaizduoja išėjimą iš 
t 'Otavos ir įsikūrimą pasauiyje. 

x Kiaušinių marginimo pa
mokos vyksta balandžio 15d., 
trečiadienį, tarp 3 ir 6 vai. p.p. 
Seklyčioje Kviečiami jaunimas 
ir vyresnieji kiaušinių dažymui 
ir pabendravimui. 

x P a r e n t a l S t r e s s Servi
c e s ieško savanorių dirbti su 
vaikais, kurie yra išnau
dojami blogiems tikslams. 
Daugiau informacijų galima 
gauti, paskambinus tel. 427-
1161. Bus dviejų dienų apmo
kymas gegužė3 9 ir 16 die
nomis, šeštadieniais, nuo 9 
vai. ryto iki 4:30 vai. p.p. 600 
So. Federal. Chicagoje. 

x Cicero „Ateities'"* sporto 
klubas nori pasiųsti savo vyrų 
krepšinio komanda į S. Ameri
kon lietuviu scono žaidynes 
Nevv Yorke gegužes 16-17 die
nomis. Tam žygiui re ik ia 
nemaža lėšų. Kas galėtų prisi
dėti prie mūsų sportuojančio 
jaunimo pastangų, prašomi ra
šyti klubo pirmininko adresu: 
Ed. Šulaitis, 1330 S. 51 Avenue, 
Cicero, Iii. 60650, tel. 652-6825. 

x J advyga Poškienė iš Chi-
• cagos. mūsų rėmėja, lankėsi 
..Drauge" ir ta proga įteikė 20 
dol už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x D r . G e d a s G r i n i s , 
Flossmoor, 111.. mūsų garbes* 
prenumeratorius, rėmėjas, su 
p r e n u m e r a t o s p r a t ę s i m o 
mokesčiu atsiuntė ir 20 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x G r a ž i n a Markon ienė , 
Chicago, Iii., atsiuntė 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių ir 15 doi. „Draugo" para
mai. Nuoširdus ačiū. 

(
; x Inž . J o n a s ir Alb ina 
| Mar t inka i , inž. Kazys ir E. 

Kriaučiūnai. D. Jesmantas, 
Emily Zubrickas, Viktoras 
Snapšys, Ona Rudaitis. J 
Venslovaitis. Valė Jokšas, C. 
R a m a n a u s k a s , Sisters of 
J e s u s Cruc i f i ed , Roma 
Murphy, J . Žmuidzinas, 
Stasys Rudys, J. Lapinas, A. 
Milaknis. A. Stankus. G. Bud
raitis E. ir R. KuliKPuskai. S. 
Laniauskas, Vincas Rastenis. 
Ona Mieželienė, Jūra K uči li
nas, Tony Domeika. Kazys C. 
Sakys. EI. Vasiliūnas, V. Rek 
laitis už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 10 dol. 
aukų. I ;:bai dėkojame. 

x P o 7 dol . a t s iun tė už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių Karolis A Bertulis, J o 
nas Savickas, Vladas Sirtau
t a s , J u o z a s Na l i s . O. 

Lietuviai abiturientai 1986 m. baliaus 
ir susipažinimas bus gegužės 3 d. 

metu. Šių metų abiturientų balius 

Nuotr. A. Grigaičio 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

vaikiai 100 dol. Visiems šiems *\ Zukas-Norkus, Ana raraįia, 
mecenatams nuoširdžia padėką 
reiškia Lietuvių Opera. 

(pr.) 
x Chicagos Lietuvių Ope

ra ruošis vienos savaitė? eks
kursiją po Krikščionybės Jubi
liejaus iškilmių Romoje Dėl 
informacijų kreiptis j Amen-
cen Travel Bureau. 9727 S. 
Weatem Ave., Chicago, 111. 
60643, tel 312—238-9787. 
Nedelskite registruotis nes vie
tų skaičius ribotas. 

(ik.) 

Jonas Bartkus, Sinvm Aleliū-
nas, A.J. Gedrimas, Eva Pau
lauskas. Kazimieras Jonynas. 
Juozas Gurevis. A. Petraus
kas, Angelą Jadviršis. Anta
nas Pleckas. Igną* Slabftins-
kas. Br. Nenortas. Pranas 
Puidokas, Alfonsas Kasputis. 
Vytas Vasiukevičius, T. Iva
nauskas. B. Baublys, Uršulė 
Vihenė, Stanley P.artkus, H. 
Kogelis. Antanas Starke
vičius, P. Vilkaitis. Emilija 
Dėdinas, A. Žilėnas. Visiems 
tariame nuoširdų ačiū. 

VAKARONĖ - PAŽINKIME 
VAIKĄ 

Penktadienį, kovo 20 d., 7 v.v. 
Jaunimo centro kavinėje susi
rinko nedidelis būrys svečių į 
JAV Švietimo tarybos priešmo
kyklinio auklėjimo skyriaus ir 
Amerikos lietuviu Montesson 
draugijos suruoštą vakaronę, 
kurios tema buvo „Pažinkime 
va iką . 

Programą pravedė ir pirmoji 
visus pasveikino „Žiburėlio" 
mokyklėlės vedėja Dana Dirvo-
nienė. Toliau JAV švietimo ta
rybos vardu žodį tarė Juozas 
Masiiionis. Galiausiai kalbėjo 
Amerikos lietuvių Montessori 
draugijos pirmininkė Marytė 
Utz. Ji pasidžiaugė nors ir ne
labai gausiai atsilankiusiais, 
sakydama, kad galėjo būti daug 
blogiau — galėjo visai niekas 
nebeateiti. Toliau sekė trys 
paskaitos. 

Pirmoji kalbėjo Nijolė Ci- ! 
jūnėiienė. dirbanti Montessori 
koordinatorės darbą. Jos paskai
tos tema: ..Kūdikių tarp vienų 
ir trejų metų normalus vysty
masis". Nijolė apibūdino įvai
rius vystymosi laikotarpius ir 
paaiškino kokios yra šeimos ir 
ypač motinos pareigos tuose lai
kotarpiuose. Nijolė taip pat 
davė nemažai konkrečių pa
vyzdžių, kaip namuose sudaryti 
aplinką palankią kūdikio vysty
muisi. Jaunos motinos su kūdi
kiais N. Cijūnėlienės paskaitoje 
rado daug praktiškų pasiūlymų. 

Toliau kalbėjo jau nuo nepri
klausomybės laikų Montessori 
darbą dirbanti Domicėlė Petru-
tytė. Ji kalbėjo visiems opiu 
klausimu ..Lietuvių kalbos 
perteikimas mažam vaikui". 
Vaikas yra kalbai imliausias 
tarp 0-6 metų. Taigi šeimoje 
turime sudaryti palankias ir pa
t raukl ias sąlygas lietuvių 
kalbai išmokti. D. Petrutytės 
paskaitos žodžiai padilgino 

j sąžines ir. be abejo, ne vienoje 
• sukėlė ryžta labiau stengtis tau
tino auklėjimo darbuose. 

Po trumpos pertraukos kal
bėjo dr. Pranutė Domanskiene. 
Baigusi ps'chologijos mokslus ir 
dirbanti va įku ir šeimos prakti
koje. Pranute kalbėjo apie bene 
sunkiausią uždavinį vaikų 
auklėjime. Savo paskaitoje 
„Disciplinos problemos auk
lėjime" ji pabrėžė būtinybe nuo
seklumo ir svarbą tėvo ir mo
tinos vieningo bendradarbia
vimo discpUnoje. Po paskaitos 
kilo nemažai klausimų ir gyvų 

| diskusijų 

Esame dėkingi rengėjams, 
kad suorganizavo įdomią ir nau
dingą vakaronę. Linkime vėl 
kada suruošti pobūvį, kuriame 
galėtume pasidalinti klau
simais, kuriais sielojamės. Re
tėja mūsų gretos ir jaunoms šei
moms, kurioms dar tebesvarbus 
tautinis auklėjimas, darbas da
rosi vis sunkesnis. vv 

VLADO PUTVIO 
MINĖJIMAS 

Chicagoje Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinė savo namuose 
surengė Lietuvos Šaulių 
sąjungos kūrėjo Vlado Putvio 56 
metų mirties minėjimą, kuria
me dalyvavo apie 200 šaulių 
I dalinių narių, ramovėnų, biru-

tininkių, svečių ir šauliškosios 
veiklos rėmėjų. Buvo atvykusių 
net iš Rockfordo šiame 
minėjime dalyvauti. 

Minėjime dalyvavo Brighton 
Parko lietuvių parapijos klebo-

I nas kun. J. Kuzinskas, Ameri-
ikos Lietuvių Tarybos pirm. T. 
; Biinstrubas, gen. št. pik. K. 
Dabulevičius, LKVS „Ramo
vės" Chicagos skyriaus pirm. A. 
Juškevičius. Garbės teismo 
pirm. A. Raudys. Rockfordo 
šaulių vad. A. Pocius, vietos 
jūrų šaulių kuopų pirmininkai 
ir daug kitų, kurių visų ir 
neįmanoma išvardinti. 

Minėjimą, pasveikinęs gau
siai susirinkusius, 2 vai. p.p. 
atidarė Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės pirm. V. Išganaitis, V. 

i Gusčiui komanduojant, įneša
mos JAV-bių, Lietuvos, Vytau-

' to Didžiojo rinktinės, rinktinės 
Į moterų, LKVS „Ramovės" Chi-
I cagos skyriaus, Nemuno jūrų 
šaulių rinktinės dalinių — Gen. 
T. Daukanto ir Klaipėdos jūrų 
šaulių kuopų vėliavos. Vėliavas 

įnešus, visiems sugiedojus 
Lietuvos himną, kun. F. Ki-

Ireiliui sukalbėjus invokaciją ir 
minutės susikaupimu pagerbus 
sąjungos įkūrėjo Vlado Putvio 
amžiną atminimą, minėjimo 
atidarymo dalis buvo baigta. 

Šaulių priesaiką davė 20 prie
saikos dar nedavę šauliai kandi
datai. Naujus šaulius prisaik
dino kun. F. Kireilis. Po prie
saikos pasižymėjusiems veiklo
je šauliams buvo įteikti LSS 
žvaigšdės ordinai bei medaliai 

, ir specialūs pažymėjimo lapai 
penkiasdešimt metų išbuvu
siems šaulių gretose nariams. 
Šaulių žvaigšdės ordinu buvo 
apdovanoti — kun. J. Ku
zinskas. S. Tamulevičiūtė-Fer-
ro ir S. Juodis. Šaulių žvaigždės 
medaliu — A. Rastienė ir T. 
Simonavičius. 50-mečio atžy-
mėjimai buvo įteikti — A. 
Paukštei, Landsbergiui ir Cel-
kauskui. Apdovanotiems žyme-
nius ir pažymėjimų lapus įteikė 
Šaulių žvaigšdės ordino tarybos 
narė J. Jasaitienė ir rinktinės 
pirm. V. Išganaitis. Visi ap
dovanoti ir atžymėti ilgu plo
jimu buvo pasveikinti. 

Nemuno rinktinės ir Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 

j pirmininkas E. Vengianskas 
skaitė paskaitą apie Vladą Put-

Į vį. Jis aptarė Šaulių sąjungos 
įkūrėjo kilmę, aplinką, kurioje 
teko jam dirbti lietuvybės bei 
tautinį darbą ir 19 amž. pabai
goje — 20 amž. pradžioje, Lietu
voje egzistavusią pol i t inę 
padėtį. Nusakė Lietuvos šaulių 
įkūrimo įdėjos pirmąsias min
tis, Vlado Putvio šauliškosios 
ideologijos principus ir sąjungos 
įkūrimą. Paminėjo pastangas 
įkurta Šaulių sąjungą supol'tin-

. ti bei sukarinti — VI ' utvio 
j pažiūras į kanuomei r šau-
i liškumą. Eidamas į .baigą, 
į prelegentas palygino caristinės 
Rusijos bei dabartinės komu
nistinės Sovietų S-gos valdžių 

i pastangų panašumą, lietuvių 
I tautos naikinimo darbus vyk
dant. Žvelgiant į ateitį, buvo 
nurodytos šaulio-iės pareigos 
darbuose, siekiant Tėvynei 

| Lietuvai šviesaus laisvės ir 
i nepriklausomybės rytojaus. E. 
1 Vengianskas savo kalbą baigė 
šiais žodžiais — „Mielos sesės ir 
broliai šauliai! Vlado Putvio 
nurodytos gairės tebūna tuo di
džiuoju mums švyturiu, šau-
liškoje veikloje kaip reikia dirb
ti, aukotis ir viską aukoti 
Nepriklausomai Lietuvai!" Įdo
mios kalbėjusio mintys su 

! susidomėjimu buvo susi
rinkusių išklausytos. 

Po paskaitos Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės moterų balsų 
vienetas, vadovaujamas muz. J. 
Sodaičio, su įsijautimu darniai 
padainavo keletą t au t in ia i 
patriotinių dainų, a t l iko 
trumpą meninę programą, už 
ką joms buvo gausiai paplota. 

* Su menine programa, kurią 
pravedė rinktinės vicepirm. A. 

; Paukštė, Vlado Putvio mirties 
metinis paminėjimas buvo 
baigtas. 

Malonūs minėjimo rengėjai 
prašė neišsivaikščioti ir kvietė 
visus rinktinės moterų ir vado
vės M. Dapkienės paruoštais 
užkandžiais pasivaišinti. Ant 
stalų atsirado kava, sumuš-

, tiniai ir pyragai. 
Užkandžių metu, kavutę be-

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— Saulius Mrozinskas, tar 
naujas aviacijos administracijoje, 
vra pagerinęs vadinamas „Black 
Box", kuri kompiuterių pagalba 
užrako visus pasikalbėjimus 
lėktuve ir lėktuvui iš bazės. Jis 
yra žymaus pianisto Alekso 
Mrozinsko sūnus, jo žmona 
Danguolė Marija Povilauskaitė, 
kurios tėvas yra miręs, o motina 
ir dabar gyvena VVoodhavene, 
N.Y. 

— Conejo Valley lietuviai 
Californijoje balandžio 17 d. St. 
Jude parapijoje rengia Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties 
minėjimą. Giesmės bus giedamos 
lietuviškai, pamokslas angliškai. 

— A. a. Mečys Pagr.. * i is , 66 
metų amžiaus, mirė tragiškai 
Sun City, Ariz. Kun. A. Valiuška 
atliko visas laidojimo apeigas. 
Mečys ir Zosė Pagrandžiai prieš 
15 m. bu o atvykę iš New Yorko. 
Nuliūdime liko žmona, duktė ir 
giminės. 

— Arizonos Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės susirin
kimas bus balandžio 26 d. kun. A. 
Valiuškos patalpose, 9945 Iron-
wood Dr., Sun Citį, Ariz. Bus ap
tariami įvairus lietuviški 
reikalai, duodamos apyskaitos. 

— Aldona ir Bronius 
Morkiai, anksčiau gyvenę Long 
Beach, C A, persikėlė gyventi į 
Sun City, Ariz., ir čia nusipirko 
gražius namus. 

' gurkšnojant, Altos pirm. T. 
Biinstrubas visiems pranešė 
linksmą naujieną, kad po di
delių pastangų iš tremties 
lagerio Sovietų S-goje paleistas 
į laisvę Vytautas Skuodis ir kad 
Washingtone statomame „Holo-

I caust" muziejuje po ypatingų 
Altos pastangų ir intensyvaus 
susirašinėjimo muziejaus 
vadovybė oficialiu raštu pra
nešė, kad muziejuje bus ne tik 
žydų, bet ir lietuvių, ukrai
niečių ir kitų tautų skyriai, na
cinio režimo aukoms paminėti. 
Ši Altos pirmininko džiuginanti 
informacija minėjimo dalyvių 
buvo džiaugsmingai sutikta. 

Tenka pasidžiaugti Vytato Di
džiojo šaulių rinktinės ir ben
drai Chicagos šaulių rengia
mais prasmingais paminėjimais 
ir padėkoti už suteikiamas 
malonias popietes bei progas 
keletą valandų šauliškoje 
šeimoje pabuvoti. Pagarba 
šaulių vadovybei ir šauliams. 

J. 

McGANN PASKELBĖ 
MENO TARYBOS 

PREMIJĄ 

Illinois atstovų rūmų narys 
Į Andrew McGann paskelbė, kad 
! Algimantas Žemaitaitis gavo 

2,200 dol. stipendiją. 
Žemaitai t is mokysis pas 

] Aldoną Veselkienę, kuri yra 
tautinių kostiumų audėja. Sių 
kursų tikslas yra paruošti Že
maitaitį būti geru lietuviškų 
tautinių kostiumų audėju. Jis 
išmoks austi lietuviškus tau
tinius kostiumus, susidedančius 

i iš marškinių, liemenės ir kel-
I nių. 

Šia proga aš sveikinu 
Algimantą Žemaitaitį, ne tik 
gavusį šią premiją, bet ir kaip 
lietuviškos kultūros puoselėtoją 
Marąuette Parke", pareiškė 
McGann. „Daugelis iš mūsų 
negali pasidžiaugti senovės tau
tiniais kultūrų lobiais, nes jie 
yra žuvę amžių bėgyje. AŠ 
džiaugiuosi, turėdamas savo 
tarpe vieną iš mūsų srities gy
ventojų, kuris yra paveldėjęs ir 
išlaikęs lietuvišką tautinį meną 
ir tradicijas". 

P 

Pirmuos pirmininkas v s P. Molis įteikia buvusiam įlgamečiui Pirmijos 
pirmininkui v.s. Sigitui Miknaičiui medalį. 
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