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„LKB Kronika" Nr. 72 
Kiną nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Mūsų kaliniai 
(Tęsinys) 

DĖKOJAME UŽ AUKĄ! 

1986 m. pavasarį, atlikęs 
bausmę Vilniaus saugumo 
izoliatoriuje bei tremtį 
Parabelyje. į laisvę sugrįžo 
Julius Sasnauskas. Po 6.5 metų 
trukusios nelaisvės J. 
Sasnauskas į Lietuvą grįžo 
nepalūžęs. Šiuo metu jis gyvena 
ir dirba Vilniuje. 

Lapkričio 3 d., atlikusi 4 metų 
bausmę Mordovijos griežto 
režimo moterų lageryje sugrįžo 
Jadvyga Bieliauskienė. Dėl 
blogos sveikatos ir malonės 
prašymo, kurį sovietiniams 
valdininkams parašė jos sūnus 
Žilvinas Bieliauskas, jai buvo 
panaikinta teismo metu paskir
ta 3 metų tremtis. Grįžusi J. 
Bieliauskienė apsigyveno 
Vilniuje. 

Lapkričio 12 d. Iš Orienburgo 
srities, Čaškano lagerio, atlikęs 
2 metų bausmę, į laisvę buvo 
paleistas Romas Žemaitis. 
Bausmę jis atliko tarp krimi
nalinių nusikaltėlių, ypatingai 
sunkiose sąlygose ir labai 
jauname amžiuje, teturėdamas 
18-20 metų. 

Tikintieji su dideliu 
džiaugsmu ir dėkingumu sutiko 
iš sovietiniu lagerių Tėvynėn 
grįžusius sąžinės belaisvius. 

J. Bieliauskienės. J. Sasnaus
ko, R. Žemaičio ant Bažnyčios ir 
Tėvynės aukuro sudėta auka. 
tai įrodymas, kad ir kalėjimų 
košmare įmanoma nepalūžti 
dvasia, neprekiauti idėjomis, 
kad dvasia gali ir privalo 

nenusilenkti smurtui, tai ga
rantija, kad Bažnyčia ir tauta 
nenugalima, kol turi aukai 
pasiryžusių sūnų ir dukterų. 

Iš parapijų 
Šiluva. 1986 m. rugsėjo 8 d. 

apie 16 vai. Šiluvos autobusų 
stotelėje saugumiečių ir mili
cininkų buvo sulaikytas Alfon
sas Bumbulis, rinkęs Šiluvos 
bažnyčioje p a r a š u s dėl 
Klaipėdos bažnyčios grąžinimo. 
Milicijos darbuotojai A. Bum
bulį, atėmę iš jo tekstus su pa
rašais, nuvežė į Šiluvos milici
jos skyrių. Iš Šiluvos A. Bum
bulis buvo nuvežtas į Raseinius 
kur rajono teisėjai Šumauskas 
perskaitė kaltinamąjį aktą, būk 
tai jis, A. Bumbulis, koliojęs 
milicijos pareigūnus, nevykdęs 
jų nurodymų. A. Bumbulis mė
gino paneigti melagingus kalti
nimus, sakydamas, jog inci
dentą Šiluvos autobusų stotelėje 
matė apie 30 žmonių ir jie gali 
paliudyti, kad nieko panašaus 
nebuvo, minėti ka l t in imai 
tendencingai sufabrikuoti. Kaip 
ir įprasta tokiais atvejais, 
teisėjui Šumauskui nerūpėjo 
tiesa, pareiškęs „liudininkų 
gana"*, nuteisė A. Bumbulį 7 pa
roms arešto. Raseinių kalėjime 
A. Bumbulis išbuvo iki rugsėjo 
15 d. 

Grubiai, sunaikinant pareiš
kimų tekstus ir parašus, su pa
rašų rinkėjais dėl Klaipėdos 
bažnyčios grąžinimo čekistai ir 
milicininkai elgėsi Sedoje, 
Kartenoje ir kt. vietovėse. 

TRUMPAI 
I S VISUR 

Nikaragvos sandinistų marksistinės vyriausybės prezidentas Daniel Orte 
ga, kairėje, atvykęs pas Kubos komunistų prezidentą Fidel Castro painfor 
muoti jį apie naująjį taikos planą ir pasiklausti tolimesniu instrukcijų. 

Organizuoja veiklą prieš Contras 

Kada leis vysk. Steponavičiui 
grįžti į Vilnių 

Washingtonas. - Šimtas du 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Kongreso Atstovų Rūmų nariai, 
pasirašė ir pasiuntė laišką 
Religijos reikalų tarybos prie 
TSRS ministerių tarybos pir
mininkui Konstantinui Khar-
čevui. prašydami, kad Vilniaus 

Totorius prievarta 
išgabeno 

Maskva. — Sovietinė valdžia, 
kaip praneša užsienio spaudos 
agentūros, savo būdu. bent 
laikinai, išsprendė Maskvoje 
protestuojančių totorių 
problemą. Valdžios įsakymu 
beveik visi pastaruoju metu į 
Maskvą atvykę totorių atstovai 
buvo jėga atgal išgabenti į Uz
bekistaną ir kitas centrinės Azi
jos sritis, iš kurių jie buvo 
atvykę. Apskaičiuojama, kad 
Maskvon buvo iš viso suvažiavę 
apie tūkstantį totorių: dabar 
sostinėje liko tiktai apie šimtą. 
Vienam užsienio žurnalistui 
pas i te i ravus pas milicijos 
pareigūną, ar įvyks totorių nu
matytoji nauja protesto demons
tracija, pareigūnas atsakė, kad 
jokių totorių šiandien nematęs. 
Ismailovo parkas, kur dar kita 
totorių demonstracija turėjo 
įvykti, buvo apgultas milici
ninkų. Taip pat ir užsienio 
korespondentam buvo draudžia
ma prie parko prisiartinti. 
Maskvos gyventojam buvo 
įsakyta savo namuose totorių 
nepriimti. 

arkivyskupijos apaštaliniam ad
ministratoriui vyskupui Juli
jonui Steponavičiui būtų leista 
sugrįžti iš tremties atgal į savo 
vyskupiją ir joje eiti savo pa
reigas. 

Amerikiečiai kongresmenai 
laiške primena, kad vyskupas 
Steponavičius be jokio forma
laus apkaltinimo jau dvidešimt 
šešerius metus yra priverstas 
gyventi tremtyje — Žagarės 
miestelyje, dėl to, kad 
pasipriešino valdžios kišimuisi 
į Bažnyčios reikalus. Lietuvos 
kunigų ir pasauliečių tikinčiųjų 
pakartot ini prašymai , rašo 
kongresmenai. kad vyskupui 
Steponavičiui būtų panaikinta 
tremties bausmė, liko neiš
klausyti. 

Amerikos Kongreso nariai tad 
prašo Sovietų Sąjungos religijos 
reikalų tarybos pirmininką 
Kharčevą pasirūpinti, kad Lie
tuvos sostinės apaštaliniam ad
ministratoriui būtų sudarytos 
sąlygos sugrįžti atgal į Vilnių 
ir eiti savo vyskupiškas 
pareigas. 

Washingtonas. - Čia prade 
tas sąjūdis, pasivadinęs koalici
jos pavad in imu, sus ida ręs 
iš politikų ir religinių orga
nizacijų atstovų, kurie yra 
prieš pagalbos teikimą Contras 
Nikaragvos laisvės kovotojams. 
Jie pradėjo savo veiklą visame 
krašte prieš tuos žmones ir or
ganizacijas, kurios yra už Cont
ras rėmimą ir už gavimą dau
giau paramos iš Kongreso Cont-
t r a s partizanams. 

Tos koalicijos, kuri pasivadino 
angliškai „Countdovvn 87", di
rektorė Rosa DeLauro sako, kad 
turi surinkti vieną milijoną 
dolerių užmokėti televizijos 
pranešimams prieš Contras ir 
kitoms įvairioms išlaidoms. Jie 
organizuos įvairias programas 
Washingtone, New Yorke ir Los 
Angeles miestuose, kad surink
tų pinigų, o taip pat rinks aukas 
ir iš individualių asmenų. Kaip 
žinome, kongresiniuose apklau
sinėjimuose buvo pasisakyta 
prieš aukų rinkimą iš indivi
dualių piliečių, nes tai esą prieš 
Amerikos įstatymus. 

amerikiečiams gerai veikia, tai 
Contras palyginimas su Viet
namo metais, kadangi esą tokio 
karo negalima laimėti. 

Ši koalicijos organizacija siun
tinės piliečiams paštu laiškus, 
prašydama kontaktuoti savo se
natorius ir kongresmanus. kad 
jie balsuotų prieš paramą. Con
tras kovotojams. 

Gerai organizuota grupė 
Koalicijon įsijungė ir kita gru

pė _ „Citizen Action". kuri 
sakosi turinti 1,5 mil. organi
zuotų narių. Be šios „piliečių 
akcijos*' organizacijos, į šią 
koaliciją prieš Contras dar jun
giasi grupės tokiais pavadini
mais: Neighbor te Neighbor and 
Witness for Peace. United 
Church of Christ, Presbyterian 
Church U.S.A. ir Catholic Sočiai 
Justice. Visos šios organizacijos 
sudarė „Countdovvn 87" ir jau 
pradėjo savo veiklą, kad būtų 
sunaikinti Nikaragvos laisvės 
kovotojai Contras. 

— Spandau kalėjime vie
nintelis kal inys, nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos, buvęs 
Hitlerio bendradarbis Rudolph 
Hess. mirė šį pirmadienį. 

— Baku mieste sovietine 
valdžia Azerbaidžano respubli
koje, nutarė uždaryti Baku uni
versitetą, kuriame studijuoja 
apie aštuoni tūks tanč ia i 
studentų. Universitetas buvo 
uždarytas jame atidengus iki 
šiol dar negirdėto masto korup
cijos aferą, į kurią yra įsivėlusi 
universiteto vadovybė, o taip 
pat ir dėstytojai. Spauda rašo. 
kad dauguma studentų įstojo į 
Baku universitetą sumokėdami 
kyšius. 

— Miami mieste veikianti 
radijo stotis, kuri transliuoja 
programas į komunistinę Kubą. 
turi savo transliacijos bokštą 
250 pėdų aukščio. Staiga tas 
bokštas 3 vai. ryto sugriuvo ir 
nebegali radijo stotis perduoti 
programų į Kubą. Aiškinamos 
priežastys, tačiau manoma, kad 
galėjo būti sabotažas. 

— Jeruzalėje gerai žinomas 
sovietų režis ier ius Yuri 
Lubimov, ne žydas, paprašė 
Izraelio pilietybės. Jis pasku
tiniu metu gyveno Tel Avive ir 
režisavo Dostojevskio „Nusikal
timas ir bausme" veikalą. Jis 
yra vedęs Vengrijos žydę. 

— Pakistano žinių agentūra 
praneša, kad po 22 dienų 
buvimo Sovietų Sąjungoje su
grįžo Afganistano komunistų 
vadas Najib į sostinę Kabulą. 

— New Yorke suimti 58 as
menys, 44 iš jų dabartiniai ar 
buvę valstybės tarnautojai, už 
kyšių ėmimą įvairiuose departa
mentuose. 

— Bonnoje Vakarų Vokieti
ja iškeitė tris sovietų šnipus į du 
Rytų Vokietijoje suimtuosius 
vokiečius iš vakarų. Vienas iš jų 
— Manfred Rotch buvo šnipų 
vadas Vak. Vokietijoje ir buvo 
1984 m. nuteistas 8,5 m. kalė
jimo bausme. 

Sandinistų sąlygos taikos 
planui 

Nikaragvoje labai daug „ j e i " 

Prezidento atostogų 
pradžia 

— Washingtone Pentagonas 
pasirašė kontraktą su Zenith 
korporacija 105 mil. dol. vertės, 
kuri aprūpins kariuomene kom
piuteriais. Tai didelis aki-
brokštis japonų Toshibos firmai, 
kuri norėjo gauti šį kontraktą. 
Prieš kiek laiko Toshiba korpo
racija pardavė Sovietų Sąjungai 
povandeninių laivų technolo
ginius kompiuterius, kurie buvo 
uždrausti sovietams parduoti. 

Viena iš Nikaragvos la isvės 
kovotojų — Contras narė Hondūro 
bazėje. 

Koalicijos darbai 

Ta koalicija stengsis veikti į 
Kongreso narius, kad jie balsuo
tų prieš paramą Contras ka
riams. Televizijos apmokami 
pranešimai bus paruošti Zim-
merman, Fiman & Dixon firmos 
Santa Monica. Californijoje, ku
ri specializuojasi rinkiminėse 
kompanijose už liberalus. Bill 
Zimmerman, tos firmos vado
vas, pasakė, jog propaganda bus 
vedama ta tema. kad tie pinigai, 
kurie skiriami Contras. būtu 
geriau, jog jie būtų išleisti 
Amerikos vidaus gyvenimo 
pagerinimui. Kitas argumentas 

Ortega Kuboje 

Managva. — Nikaragvos 
prezidentas Daniel Ortega at
skrido į Kuba. sakydamas, kad 
asmeniškai nori paaiškinti prez. 
Fidel Castro apie nauja Centro 
Amerikos taikos planą ir pasi
dal int i naujomis idėjomis. 
Aerodromo spaudos konferenci
joje Ortega pasakė, kad tai bus 
,.darbo vizitas". 

Užsienio reikalų ministeris 
Miguel D'Escoto savo spaudos 
konferencijoje sakė: „Tai bus 
dar vienas įrodymas, kad Nika
ragva nori. jog visi kariniai 
patarėjai pasitrauktų iš šio 
regiono". 

Ortega, prieš išskrisdamas į 
Kubą, susitiko su Nikaragvos 
katalikų Bažnyčios galva ir 
paprašė dalyvauti taikos plane. 
Kardinolas Miguel Bravo 
pareiškė savo optimizmą, kad 
planas gal būt „atidarys duris 
taikai". 

Sandinistų vadas Ortega pap
rašė dar 11 opozicijos politiniu 
partijų paskirti savo atstovus į 
..Tautinio Susitaikinimo komi
sija", kuria reikalauja sudaryti 
pasirašyta^ taikos planas. 

Santa Barbara. — Fede
ralinė Aviacijos administracija 
atšaukė piloto leidimą tam 
lakūnui, kuris vairavo mažą 
lėktuvą, kai malūnsparnis su 
prezidentu skrido tik 200 pėdų 
nuotoliu nuo to lėktuvo. Pilotas 
Ralph Myers iš Lake Osvvego. 
Oregono valstijos, buvo paleis
tas po apklausinėjimo, kai sau
gumas nustatė, jog nebuvo nori
ma pasikėsinti į prezidento gy
vybę. 

Vėliau Saugumo tarnyba suži
nojo, kad pilotas priklauso ar
mijai ir kad jis yra iš tarnybos 
pasitraukęs be leidimo jau nuo 
rugpjūčio 3 d. Tada jis vėl buvo 
suimtas ir perduotas savo dali
nio žinion. Amerikos prokuroras 
Los Angeles peržiūri šį inci
dentą ir bus jam iškelti kalti
nimai. Ten. kur yra Amerikos 
prezidentas, yra tam tikrame 
nuotolyje uždrausta skristi bet 
kokiam lėktuvui žemiau kaip 
4.000 pėdų aukštyje. 

Prezidento malūnsparn i s 
pasuko į šalį. o k i t a s 
malūnsparnis su Saugumo tar
nybos vyrais nusekė paskui tą 
lėktuvą ir privertė nusileisti 
mažame aerodrome, kur suėmė 
pilotą. Prezidentas buvo pain 
formuotas tik atvykus jam į 
savo farmą. Jis pradėjo savo 24 
dienų atostogas. 

Managua. - Nikaragvos vi
ceprezidentas sako, jog sandi
nistų vyriausybė yra pasiruošu
si leisti pilną spaudos laisvę ir 
duoti politines teises tik tada 
kai Amerika sustabdys savo 
paramą Contras kovotojams. 
Tai pirmas Nikaragvos mark
sistinės vyriausybės pareiš
kimas po to, kai buvo pasi
rašytas penkių Centro Ameri
kos prezidentų taikos planas 
Gvatemaloje, padarytas Sergio 
Mercado Raminez. Tai būsią 
pirmieji politiniai pasikeitimai 
nuo 1979 m., kai sandinistai 
paėmė valdžią. Taikos planas 
pasisako už pilnos demokratijos 
įvedimą visuose penkiuose 
kraštuose be pašalinių jėgų. 

„Jei prez. Reaganas. kaip jis 
sako, bus už Gvatemalos susi
tarimų planą, bet nesulaikys 
kontrarevoliucijonieriams pa
ramos, jis palaidos tą susita
rimą", sakė viceprezidentas. 
„Nebus taikos, jei kontra-
revoliucijonieriai tęs karą ir 
Amerika juos rems". 

Sandinistų vyriausybė, pasa
kojo jis, pradėjo svarstyti tei
sinius ir kitus būdus, kurie yra 
surašyti taikos plane. Jis sako, 
jog reikalingi įstatymai ir įsa
kymai bus pravesti, kad būtų 
vėl leista veikti opozicijos laik
raščiui „La Prensa" ir tai turi 
būti atlikta iki lapkričio 7 d., 
kaip to reikalauja taikos planas. 
..Mes norime, kad krašte būtu 
taika įvykdyta per 90 dienų". 

Diskusijos Havanoje 

Bet visi tie dalykai tegalės 
būti vykdomi tada. kai visi 
laikysis to plano. Prez. Daniel 
Ortega Havanoje diskutavo tai
kos planą su Kubos diktato
riumi Fidel Castro. Nikaragvos 
ryšiai su Kuba yra gerai žinomi. 
Kuba yra Nikaragvos geriausia 
sąjungininkė ir duoda didžiau
sią karinę ir ekonomine paramą 
marksistinei sandinistų vyriau
sybei. Kuba taip pat yra di
džiausia aprūpintoja EI Sal
vadoro sukilėlių. 

Pagal naująjį taikos planą, 
kiekvienas kraštas Centro 
Amerikoje turi paskelbti poli
tine amnestiją ir jos laikytis. 
Nikaragvos sandinistai sako iš-

leisią politinius kalinius ir 
panaikinsią specialiai tam 
reikalui sudarytą įstaigą. Jie 
taip pat žada leisti sugrįžti 
opozicijos vadams į Nikaragvą 
ir įsijungti \ politinį krašto 
gyvenimą. Nuginkluotos parti
zanų grupės turės politines 
teises įsijungti į esamas politi
nes partijas arba organizuoti ir 
naujas. Bet viskas tai bus da
roma tik tada. kai kaimyniniai 
kraštai uždraus veikti Contras 
savo kraštuose iš kurių jie puola 
dabar sandinistus ir kai Ameri
ka visiškai neberems Contras. 

Tačiau viceprez. Ramirez 
sako. kad maistas ir vaistai 
galės būti siunčiami partiza
nams per „Raudonąjį Kryžių'". 
„Jei Amerika nustos rėmusi 
kontrarevoliucijonierius. jei 
kontrarevoliucijonieriai priims 
paliaubas, jei jie pradės atiduoti 
ginklus, jei Hondūro vyriausybė 
uždarys Contras bazes ir nebe
leis Contras kariams iš savo 
teritorijos pulti sandinistų ka
riuomenę, tada sandinistai pa
naikins specialų valstybės ka
rišką statusą. Konstitucinės 
teisės bus atstatytos. ..La Pren
sa" galės eiti toliau, katalikų 
radijo stotis vėl bus atidaryta 
transliavimui, nebebus cenzū
ros spaudai ir galės veikti 
politinės patijos". 

Keturių komisija 

Nikaragvos vyriausybė jau su
daro keturių asmenų komisiją, 
kuri prižiūrės pasirašyto plano 
vykdymą. Prez. Ortega susitiko 
su kardinolu Bravo ir paprašė, 
kad paskirtų vyskupą į tą komi
siją. Taikos planas reikalauja, 
kad kiekvienas kraštas turėtų 
4 asmenų komisiją, kurioje būtu 
katalikų vyskupas, opozicijos 
politinis vadas, valdančios 
vyriausybės atstovas, ir gerai 
žinomas asmuo, parinktas to 
krašto vyriausybės, bet kuris 
nepriklauso partijai. Bažnyčia 
turi parinkti tris vyskupus ir jų 
vieną vyriausybė pasirinks į tą 
komisiją, taip pat ir opozicinės 
partijos privalo parinkti tris as
menis, iš kurių vyriausybė taip 
pat pasirinks vieną. 

Tarėsi su opozicijos 
vadais 

Už nepasirašymą 
— karceris 

Ok. Vilnius. - Iš Lietuvos 
pasiekė žinia, kad sąžinės 
kalinys kun. Jonas Kastytis 
Matulionis šį liepos mėnesį 13 
parų buvo uždarytas karceryje. 
Manoma, jog karceriu jis buvo 
nubaustas dėl to. kad atsisakė 
pasirašyti jam pateiktą ..ma
lonės prašymo"' tekstą. 

Kun. Matulionis buvo 
areštuotas 1984 m. lapkričio 
mėnesį. 1985 metu sausio 
mėnesį už uolų kunigiškų parei
gų atlikimą, buvo nuteistas 
kalėti trejus metus. 

Neatsižvelgiant i jo silpna 
sveikatą, kun kalinys buvo 
varginamas ne tik sunkiu dar
bu, bet ir karceriais ir kitomis 
teroro priemonėmis. Tikintieji 
meldžiasi už kun. Joną Kastytį 
Matulionį, kad Dievas jį stip
rintų ir padėtų ištverti iki 
bausmes galo. Kaip žinoma, 
sovietinio teismo jam paskirta 
bausmė turėtų baigtis šių metu 
lapkričio mėnesj. 

Po vizito pas kardinolą, prez. 
Ortega susitiko su 11 opozicinių 
partijų vadais Nikaragvoje ir jų 
paprašė paskirti tris asmenis, iš 
kurių taip pat bus vienas 
paskirtas į tą ..Tautos susitai
kinimo" komisiją. 

Krikščionių partijos vadas 
Erick Ramirez ragino vyriau
sybe nelaukti lapkričio T d., bet 
tuojau pat panaikinti Nikarag 
voje karo meto stovį. 

Keturių komisija savo darbą 
turi pradėti rugpjūčio 27 d. vi
sose penkiose Centro Amerikos 
valstybėse. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 18 d.: Agapitas. 
Mantautas. Ale. Elena 

Rugpjūčio 19 d.: Jonas 
Eudes. Emilija. Šviesuolė, 
Namadija. Astys. 

ORAS 

Saule teka 6:02. leidžiasi 7:4S 
Temperatūra dieną 821., nak 

ti 62 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR S V E I K U PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS | SVEIKATA, 8515 So. California Ave.. Chloro, IU. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KAS DARYTINA IR KO 
VENGTINA MITYBOJE 

tabletes, kasdien po vieną 25 trynių, dešrų, dešrelių, mėsos...), 
mg. stiprumo jų imant). 2. Ner- Kai sklerozė įsivyrauja, mažai 
vinis pasilpimas dažnai pasi- kraujo begali pritekėti ir į varpą 

Gail. sesers Elenos Peržins-
kienės paskaitos, skaitytos 
Alvudo pažmonyje. Lietuvio so
dyboje santrauka. 

Mes suvalgome savo išvirtą 
maistą per labai trumpą laiką, 
suplauname lėkštes, puodus ir 
net nepagalvojame, kiek darbo 
reikia atlikti tam Dievo su
tvertam tobuliausiam kūnui, 
kad pamaitinus visus organus ir 
smegenis, norint užlaikyti juos 
sveikais. 

Virškinimo sistema ar ka
nalas prasideda burnoje. Kai 
kramtome maistą, mažos seilių 
liaukos gamina seiles, kurios 
suvilgo maistą taip. kad būtų 
galimąjį lengvai nuryti. Seilės 
taip pat turi enzimų, kurie pra
deda keisti miltinį-krakmolinį 
maistą į cukrų, kurį kūnas gali 
sugerti į kraują. 

Kai maisto kąsnį nuryjame 
stemplės sienelių judesiai 
stumia maistą į skrandį. Skran
džio sienelių raumenys maišo 
maistą su enzimais ir rūgštimi. 
Skrandis po mažą kiekį tokio 
maisto praleidžia į dvylikapiršte 
žarną. Kai pastaroji ištuštėja, 
skrandis kitą maisto dalį į ją 
išstumia. Joje vyksta didžiau
sia virškinimo dalis. 

1 dvylikapiršte žarną sunkias 
enzimai iš kepenų ir kasos 
L.pancreas"). Jie skaldo rie
balus, baltymus ir krakmolą. 
Kai v i rškinamas mais tas 
pasiekia žarnų paskutinius du 
trečdalius, jis pradeda sunktis į 
kraują. Likusi maisto medžiaga 
yra stumiama i storąją žarną 
'..colon'T* Tas maisto atmatas 
sudaro vanduo ir nesuvirškintos 
maisto dalys, kaip sėlenos (ne 
pluoštas, kaip kai kurie jas taip 
neteisingai vadina' atlikusios 
nuo daržovių, vaisių ir stambiai 
maltų grūdų. Storajai žarnai, 
sugėrus vandenį, maisto atlie
kos pasidaro tirštos. Storosios 
žarnos sienose esantieji nervai 
duoda ženklą viduriams tuš
tintis. To ženklo nė vienas, ypač 
pensininkas, neturėtų negir
domis praleisti, nes tada gali 
viduriai užkietėti. 

Senstant lėtėja 
virškinimo eiga 

Suvalgytą maistą pavers
damas į kūnui reikalingas mais
to dalis, virškinimo kanalas 
atlieka didelį virškinimo darbą. 
Tos suvirškintos maisto dalys 
susigeria į kraują. Tas kanalas 
beveik visada veikia gerai, be 
sutrikimų. Bet žmogui senstant, 
kūnas visą virškinimą atlieka 
daug lėčiau. Todėl kai kada gali 
atsirasti virškinimo sutrikimai. 

Žarnose enzimų veikiamas 
maistas yra skaldomas į smul
k iaus ius gabalėlius, kad 
galėtų susigerti į kraują. Krau
jas neša tas sugertas maisto 
meždiagas į viso kūno celes, kur 
šios medžiagos pakeičiamos į 
energiją, naudojamą naujų celių 
gamybai ir esamu celių 
gaivinimui. 

I virškinimo darbą yra įjung
ti daug kūno organų: burna, 
stemplė, skrandis, plonosios 
žarnos pirmoji dalis, kuri, 
prisišliejusi prie skrandžio, yra 
vadinama dvylikapiršte žama,ir 
storoji žarna. 

Kai kuriems, ne visiems,žmo-
nems senstant atsiranda virški
nimo negerumai, bet jie nėra 
dideli. Dažniausia šių virški
nimo negerumų priežastis yra 
susilpnėjęs virškinimo kanalo 
sienelių raumenų pajėgumas ir 
nepakankama įvairių enzimų 
bei rūgšties gamyba. Dėl tų 
dviejų priežasčių maistas daug 

P r a n u t e I v a n a u s k i e n ė d e k l a m a v o 
s a v o k ū r y b a ap ie b i t e l ę a l v u d o 
p a ž m o n y j e , L i e t u v i ų sodyboje . 

N u o t r . M . N a g i o 

lėčiau keliauja žemyn. Tai 
sulėtina ir virškinimą. 

Be to, pakeistas gyvenimo bū
das gali paveikti virškinimą, 
sakysim, vaistų vartojimas, 
sumažintas judrumas ir ne
sveiki valgymo įpročiai. Todėl 
kiekvienam reikia prisilaikyti 
medicinos mokslo išdirbtų tokių 
taisyklių. 
Septyneriopas virškinimo 

sugedimo išvengimas 

1. Valgyk gerai balansuotą, 
įvairų maistą: įvairūs vaisiai, 
daržovės, pilnų grūdų miltų 
duona. įvairūs javainiai, grūdai, Muz. Juozas Sodaitis kiekvieną sek-
pieno gaminiai ir mėsa bei žuvis madienį talkina muzikines dalies 

p r o g r a m a i A l v u d o p a ž m o n y j e Lie
t u v i o s o d y b o j e . Č i a j i s k l a u s o s i 
s v e i k a t o s p a t a r i m ų . 

N u o t r . M . N a g i o 

ir įvairūs aliejai. 
2. Valgyk labai pamažu — 

tada reikės mažiau maisto. Pa
valgęs pailsėk pusvalandį. 

3. Mankšt inkis reguliariai. 
4. Nevartok alkoholio jokiame 

jo pavidale. 
5. Ats isakyk nuo kofeino 

kavoje, arbatoje ir pepsuose. 
6. Nerūkyk. 
7. Venk vartoti bet kokius 

vaistus be gydytojo patarimo; 
nevartok tiesiog iš vaistinės be 
recepto atsineštų. Pasisakyk 
gydytojui, jei esi girtuoklis. 
Gavęs daktaro patartus vaistus, 
naudok juos tik taip. kaip 
nurodyta: tiek ir tada. 

Kada kreiptis pas 
daktarą? 

Nežiūrint kaip stropiai mė
ginsi užlaikyti tvarkoje virški
nimo sistemą, vistiek kada nors 
gali atsirasti kokia virškinimo 
negerovė. Kartais nauji nege
rumai gali būti rimtos nege
rovės ženklas. Todėl kreipk 
dėmesį į sekančius aštuonis 
ženklus perspėjančius apie besi
artinančią negerovę: 

1. Dideli pilvo skausmai, besi-
tęsią ilgą laiką ir besikar
tojantys, kartu su drebuliu, 
krečiančiu šalčiu ir odai pasida
rančiai šaltai-drėgnai. 

2. Pasikartojantis vėmimas su 
krauju vėmaluose. 

3. Staigus tuštinimosi ir 
vidurių tirštumo pasikeitimas, 
3. 4. 5 dienas užsitęsęs viduria
vimas ar vidurių užkietėjimas. 

4. Kraujas išmatose a r juodos 
kaip smala išmatos, ne imant 
geležies turinčių vaistų, bismu
to nuo viduriavimo ir nevalgant 
cviklinių burokėlių bei slyvų. 

o. Pageltusi oda ir geltoni 
akių obuoliai", tamsus — arbatos 
spalvos šlapimas. 

6. Skausmai ir nepatogumas 
ryjant maistą ar ger iant 
vandenį. 

7. Užsitęsęs apetito prara
dimas ir svorio kri t imas. 

8. Naktį prikeliantis viduria
vimas. 

Turint bet kurį iš tų aštuonių 
nusiskundimų reikia nedelsiant 
kreiptis pas daktarą. 

Virškinimo kanalo ligos 

Dėl virškinimo sistemos ligų 
daugiau vidutinio ar vyresnio 
amžiaus žmonių patenka į ligo
nines, negu dėl kurių nors kitu 
Hgų. 

Virškinimo negerovės atsi
randa del daugelio priežasčių: 
dėl uždegimų, dėl prigimtų 
trūkumų, dėl tam tikrų ligų, 
nuodų ir įtempimo. Bet yra 
patirta, kad dieta yra svarbi 
priežastis, ypač jei maiste nėra 
pakankamai selenų (fiber). Nors 
sėlenos nėra suvirškinamos, 

jos pasitarnauja virškinimo su-
normavimui, maisto slinkimo 
žarnose pagreitinimui ir tuomi 
išvengimui vėžio žarnose ir jų 
kišenėlėse, o ta ip pa t ir 
išvengimui hemorojaus, ak 

taikantis alkoholikams, blogai 
besimaitinantiems, bei nutu-
kėliams (tokiems patartina im
ti mielių įvairioje formoje po 9 
gramus per dieną; mieles pigiai 

ir dėl to vyras susilaukia pa-
silpimo. Dar su skleroze kovo
jant reikia priiminėti dveji vais
tai: kombinuotas niacinas (tik 
Alvudui specialiai vaistinėje ga-

galima pirkti iš kepyklų; vais- minamas) ir gerimalis, jų abiejų 
tinėse jos yra tablečių pavidale, ^ t r į s tabletes per dieną. 
po pusę gramo viena (viso jų per 
dieną reikia 18 paimti), ar kruo
pų pavidale (jų kasdien reikia po 
du šaukštus suvalgyti). 3. Skle
rozė — nepakankamas var
pos krauju aprūpinimas. Dar 
nusilpimui turi įtakos įtampa ir 
nusimaitinimas bei įvairių 
vaistų (ypač prieš pakeltą krau
jospūdį) naudojimas. Naudojan
tiems Johimbmo tabletes po 5.4 
mg. nebūtinai imti po tris per 
dieną: pakanka tik po vieną tam 
tikrą dieną, kokią valandą prieš 
gulant. Kartu kasdien reikia 
imti cinko sulfato po 200 mg, 
vieną tabletę 'dabar jau table
tėmis) per dieną pavalgius. Mat, 
jis ir kovoje su skleroze yra 
veiksmingas. Su skleroze reikia 
kovoti ir nevalgant gyvulinių 
riebalų ir nenaudojant choleste
roliu gausaus maisto (kiaušinio 

Aišku, žmogus t u r i būt i 
gydytojo nuodugniai ištirtas, 
kuri iš čia minėtų priežasčių 
atima vyrui pajėgumą. Tik po to 
jis tur i virš nurodytais būdais 
tvarkyt is . Kiekvienas toks 
vyras turi eiti pas savo gydytoją, 
geriau urologą ir vykdyti jo 
nurodymus. 

Kuris vyras negeria gausiai 
naudingų skysčių (vaisių sunkų, 
lieso pieno, liesų paukštienos 
sriubų) — tik ne svaigalų — te
gul nesvajoja tapti „vyru". 
Tokių skysčių reikia kasdien 
naudoti kvortomis. O būtinų 
baltymų reikia apturėti ne iš 
steikų, kaip įprasta pas vyrus, 
bet iš pupų, žirnių, kiaušinio 
baltymo (jų iki dešimties kas
dien), na, ir iš žuvies bei baltos 
paukštienos. 

Kas tuo reikalu dar paklaus. 

menų tulžies pūslėje ir dar visos 
eilės kitokių negerovių. Alko
holis sukelia kasos uždegimą, o 
rūkymas stemplėje vėžį. Alus 
sukelia vėžį šlapimo pūslėje. 

Dabar medicina jau gerokai 
pažengė, nustatant ir gydant 
daugelį virškinimo ligų. Viena 
geriausių tokių tyrimo prie
monių yra stemplės, skrandžio 
ir dvylikapirštės žarnos ap
žiūrėjimas gastroskopu (lanks
tus vamzdelis su šviesa). Jis 
papildo seniai naudojamą rent
genu peršvietimą. Taip tiriama 
ir storoji žarna. Priedo dar nu-
gnybiamas žarnos gabalėlis iš 
įtartinos vietos ir tiriamas per 
mikroskopą. Daroma ultragarso 
ir trijų dimensijų „CT scan" 
peršviet imas ins t rumentu , 
kurio nekišant į vidų žmogaus, 
o tik iš išorės šviečiant spindu
liais nustatomi tulžies pūslėje 
akmenys ar kasos pakitimai. 
Tos procedūros metu žmogus 
nieko nejaučia, tik ramiai 
paguli. Tačiau ji brangiai 
kainuoja. 

Gydymui padeda nauji vaistai 
dėl žaizdų, skiepai dėl chroniško 
kepenų uždegimo, mėginami 
vaistai ir spinduliai ištir
pinantys tulžies pūslėje 
esančius akmenis (daugiau apie 
tai kitą kartą). 

Naudotas šaltinis: National 
Institute on Aging, „Digestive 
Do's and Don'ts". 

KAI VYRAS NUSTOJA 
PAJĖGUMO 

Klausimas. Dažnai prisi
menu jaunystę, bet tai tik prisi
minimai. Esu 66 metų, mano 
žmona 59, labai gerame sveika
tos stovyje. Ji yra labai uoli 
Jūsų sveikatos straipsnių skai
tytoja „Drauge". Jos pata
riamas rašau Jums. Sakote, kad 
tokiems kaip man Johimbino 
tabletės galėtų padėti. Prašau 
nurodyti jų naudojimą. Dėkin
gas Jums. 

Atsakymas. Kai vyras nusto
ja vyriško pajėgumo, jam reikia 
pagalbos. Bet visų pirma jis pats 
sau turi pagelbėti. Pirmas daly
kas — nustoti rūkyti. Dabar jau 
įrodytas dar vienas rūkoriams 
cigarečių teikiamas blogis: jos 
nukerta vyrui vyriškumą taip, 
kaip ir alkoholis. Tokie vyrai 
ima neteisingai kaltinti žmo
nas, būk jos jų nesujaudi
nančios. Iš to kyla šeimose 
nesantaika. 

Iškastruoti vyrai dėl prosta
toje atsiradusio vėžio irgi 
susilaukia šios problemos. 
Tokiems reikal inga irgi 
pagalba. 

Bendrai imant, vyrai nustoja 
vyriško pajėgumo dėl trijų svar
biausių priežasčių: 1. Hor
monų trūkumas (jiems pa
tartina imti methyl testosterone 

VOKIEČIAI APIE ELTĄ 
K. BARONAS 

Mūsų koresponden tas Europo je 
Viernheimo d ienraš t i s 

„Viernheimer Tageblatt" š.m. 
liepos mėn. 16 d. patalpino pla
tų straipsnį apie Eltą — Presse-
dienst, primindamas skai
tytojams, kad Hiuttenfelde (tik 
10 km nuo Viernheimo — K.B.) 
veikia vienintelė išeivijoje lie
tuvių gimnazija. Tačiau ir 
Viernheimas užima svarbią 
vietą išblaškytiems pasaulyje 
lietuviams, kai šios Pabaltijo 
valstybės buvo įjungtos į So
vietų Sąjungą. Mat, mūsų mies
te (t.y. Viemheime — K.B.) yra 
leidžiama vokiečių kalba Elta. 
Tad šis leidinys rikiuojasi toje 
pačioje aukštumoje su Vašingto
no DC (jis yra centras anglų ir 
lietuvių kalba leidiniams), St. 
Maure Paris — prancūzų, Roma 
— italų ir Caracas — ispanų. 
Nurodęs vokiško leidinio antra
šą, autorius labai tiksliai aprašo 
š.m. liepos-rugsėjo mėn. turinį, 
išskirdamas straipsnius, skirtus 
Stalino-Hitlerio paktui ir jo pa
sekmes pabaltiečiams ir visam 
pasauliui. 

Pokario metais, išeivijos pa-
baltiečiai, laisvės klausimą kėlė 
vakarų demokratiniuose kraš
tuose, kaip ir laisvo apsispren
dimo teisę JT posėdžiuose. De
ja, tam tikruose politiniuose 
sluoksniuose, šie reikalavimai 
pagrindinai ignoruojami, užden
giant sovietinę okupaciją tylos 
apsiaustu ir taip pat, tylomis ją 
akceptuojant. 

Autorius sako, kad su pasidi
džiavimu Elta spausdino Vaka
rų Vokietijos Užsienio reikalų 
ministerijos raštą. J ame 
sakoma, kad Vakarų Vokietija 
sovietinės Pabaltijo valstybių 
okupacijos nepripažįsta. 

Aktualiuose politiniuose įvy
kiuose Elta praneša apie pasku
tines M. Gorbačiovo ,,glas-
nost" kalbas, kurių pagrinde 
turėtų būti Pabaltijo valstybių 
laisvės klausimas. Deja, tas ne
juntama Lietuvoje nei jos 
kaimyninėse valstybėse. Man
ding, dar stipriau karo žygyje 
prieš lietuvišką inteligentiją, o 
ypatingai prieš Katalikų Baž
nyčią eina KGB. 

Beveik penkiasdešimt metų 
yra vedama rusinimo politika, 
tačiau Pabaltijo valstybės 
išlaikė savo tapatybę. Nor
maliam Sov. Sąjungos piliečiui 
jos atrodo kaip kitas, naujas, 
pasaulis arba vakarų paveikslas 
veidrodyje. 

Šiais metais Lietuva mini 600 
m. krikšto jubiliejų. Vokietijos 
vyskupų konferencija savo pa
reiškime atkreipia dėmesį, 
reikalaudama Lietuvos katali
kams tikėjimo laisvės ir grąžini
mo bažnyčių. 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
pi ašy ma. 

Iš savo pusės norėčiau pažy
mėti, kad nebe pirmą kartą 
šiame mieste rašoma ir kal
bama apie Lietuvą ir lietuvius. 
Vasario 16-sios proga, šis dien
raštis primena Lietuvos nepri
klausomybės šventę, šv. Kazi
miero dieną bei katakombose 
gyvenančią Lietuvos Bažnyčią. 
Prie altoriaus primena parapi
jų klebonai, imdami tas žinias 
iš siunčiamos jiems Eltos. 

Labai gaila, kad Vokietijos 
spauda, televizija ir radijas, gan 
šykštokai atžymėjo Lietuvos 
krikšto sukaktį. Žymiai didesnį 
atgarsį jubiliejus rado Austrijos 
spaudoje. Štai Innsbrucko ..Pra-
sent" liepos mėn. 2 d. gan 
plačiai aprašė iškilmes Romoje, 
suminėdamas popiežiaus kalbą, 
vysk. J. Matulaičio paskelbimą 
palaimintuoju, dalyvaujant kar
dinolams ir vyskupams, jų tarpe 
Vienos vyskupui ir išeivijos 
l ie tuvių vysk. Paul iu i 
Baltakiui . Taip pat ir kiti 
dienraščiai bei vyskupijų savait
raščiai plačiai aprašė iškilmes. 

, ,Wiener Kirchenzei tung" 
liepos mėn. 5 d. buvo įdėtas 
didelio lietuvių draugo vienuo
lio Jokūbo Fiorg atviras laiškas 
ne tik atžymint 600 m. sukaktį, 
bet taip pat nušviečiant jame 
Lietuvos Katalikų Bendrijos 
gyvenimą. 

„Wiener Zeitung" liepos mėn. 
11 d. pirmame psl. įdėjo pra
nešimą iš Salzburgo. kad į šį 
miestą, atvykus Sov. Sąjungos 
min. pirm. Ryškovui. jam buvo 
įteiktas 9 punktų memoran
dumas (turiu jo nuorašą), kurių 
5-tas ka lba apie Katal ikų 
Bažnyčią Lietuvoje. Jame 
sakoma, kad dviem Salzburgo 
kunigams nebuvo duotas lei
dimas dalyvauti iškilmėse, nors 
iš Lietuvos buvo gautas kvie
timas. Ši žinia buvo priimta su 
apga i l e s t av imu , kadangi 
Salzburgo kraštas su ypatingu 
dėmesiu stebi Lietuvos 
Katal ikų Bažnyčios padėtį, 
remdamas Salzburgo katalikų 
kunigų pastangas, leidžiant 
Bažnyčių atstovams palaikyti 

tarpusavio ryšius, kadangi Salz
burgo kraštas yra susibroliavęs 
su Lietuva (Partnerschaft). 

Dft LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

263* VV. 7 l s t Street 
Priima trečiad nuo 2 iki S v v 

Ketvirtad nuo 10 v r iki 6 v v 
Susitarimui skambint 436-SS66 

bus šioje vietoje atsakyta. Aiš
ku, jei Tamsta apie jaunas 
dienas galvodamas, jas prisi
mindamas ir dabar pensininku 
būdamas norėsi jas susigrąžinti, 
tame reikale nieko gero neišeis: 
nereikia skrajoti padebesiais, 
bet būti pensinišku pensininku 
— saikas visiems, visur ir visada 
ne pro šal}! Dar žodelis dėl mi
nėto kombinuoto niacino: jis 
brangus, o vietoje galima nau
doti pigų: 250 mg., tabletėse, po 
tris jų dienoje. Jei vaistininkas 

neturės — prašykite užsakyti. 
Kombinuotas niacinas gali 
išpilti šilima — neišsigąskit. 

JOHN P. VVAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 4 3 St., Tel . 9 2 7 — 3 2 3 1 
Kalbame lietuviškai 

Vai. pagal susitarimą pirm., antr. 
Ketv. ir penkt. n u o 3-7 v .v . 

l)r 

J 
DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

IR OOOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 
Tol. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr ketv , penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Tumasonio ofisą pereme 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7 Antr ir 
ketv. 9-12. Penkt 2-7 

Ofs . 735-4477; 
Rez. 246-006"; arba 246-6581 

DR. E. OECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVTORD V.EDICAL BLII D1NG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

2 6 5 5 W. 6 9 St. 
Tel . 776 -9691 

pirm. 12-2 v . p.p.; t r e č . 12 - 2 v. p .p 
penkt.: 1 - 3 v . p.p. 

3 9 0 0 W. 9 5 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. LL 5-0348; Re?. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GVDYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm :r ketv 12 4 

e>-°; antr 12-6; penkt 10-12; 1-b 

Ofs. tol . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. , 
Chicago , III. 6 0 6 5 2 

Pirm . antr. ketv. ir penkt. 
pagaf susitarimą 

O f i s o tel. - 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKŠA 
VAIKU LIGOS 

6 4 4 1 S. P u l a s k i Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

H 3 2 S. Ked/ie A v e . Chicago 
WA 5-26"0 arba 4fO.44.j1 

DR. K. A. JUČAS 
0 D O 5 LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIŲ 
\ .il.mdos p.ig.il su-itanma 

Namu 584-552" 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS i IGOS 

I H1RURCIIA 
f 132 V Kedzie. Chicago. III 

l e l . •'25-26-70 
1185 Dundee A v e , Elgin. III 601" 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal - U M t . i n m . i 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Necnirurgmis 'šsipietusių venų 

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

Valandos pagal sus'tarimą 
Penkt . antr. ketv a penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L D. PETREIKIS 
PANTI, ( A P N roM 
8104 S Roberts Road 

mvlia 1 vakaras nuo Harlero \ \ 
Tel. 5*3-0700 

Valandos pasai susitarimą 

DR. 2ISUTE 7APARACKAS 
0H. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS CHIRURt . lK 
16fe rast Superior. Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
l e l . 3 3 7 1 2 8 5 

Tol. RE-llance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3 9 2 5 West 59th Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 
Treč ir sėst uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: OI vmpic 2-41 50 

DR. P. KISIELIUS 
GYUnrTOMS IR CMRURGAS 

1443 So 50th -\\e.. Cicero 
K.isdirn I iki 8 v.il v ak 

iš-kvru* trci Sešt 12 iiu4 v.il popip* 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai' 

OfTOME (RISIĄS 
Fikrin.i akis Pritaiko akinius ir 

.( ont.nt l^nsps" 
2e>18 W. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai papai -usitarima U/darvta tre< 

Pr Tumasonio ofisą perėmr 

T. RAMA. M.D. 
Specialvbr C hirurgiįa 
2454 V\est 71st Street 

Tel. 434-1918 Rez. 852-088« 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS - karūnėles 
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

2 6 5 9 W. 5 9 St. Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
•>peualvbr \ idaus ir plaučiu lig 

2S3« W 71 *t St.. Chicago. 111. 
Tel.: 436-0100 

11SO0 Southw«st Htgtmay 
Palo* Haighta. III. «04«3 

312) 341 0220 '3121 361 022 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU l IGOS 

SPECIALISTE 
MFPIC, M RLH P1NG 

32P0 W. 81st Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

R./id 385-4811 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGU A 
2t>?6 W. t>3rd Street 

Vai antr 1-4 P p ir ketv 2-5 r P 
§p4t papai susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880. rer. 448-5545 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C 
Specialvot- — Vidaus ligų gvdvtoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. 'prie Austml 

\aland<»s pagal --usitarima 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 5 

http://4fO.44.j1


L. Trockiui ir kitiems 

VĖL PRISIUVA 
GALVAS 

J a u nuo didžiosios Prancūzų 
revoliucijos laikų sakoma, kad 
„revoliucija ryja savo va ikus" . 
Kad šis pasakymas yra tei
singas, rodo Sovietų revoliucijos 
pavyzdys. New Yorko universi
teto profesorius J. A. Kurga-
novas s u r i n k o ir paske lbė 
duomenis, kiek kaštavo gyvybių 
aukų Spalio revoliucijos įgy
vendinimas Sovietams. Pagal jo 
apskaičiavimus per 50 metų 
(1917-1967) buvo ant komuniz
mo aukuro sudėta 72 milijonai 
gyvybių. (Smulkesni duomenys 
paskelbti „Actą Baltica" XIX t. 
182-183 psl.). 

Tuo ta rpu palikę nuošalyje su
na ik in tus bolševizmo priešus, 
sustokime prie sunaikintų pačių 
bolševikų. Pagal minėtu profeso
r iaus apskaičiavimus, Stal inas 
nužudęs 340,000 komunis tų 
partijos narių, 30,000 politinių 
kadrų ir a tsakingų raudonosios 
armijos kar ininkų. Vien t ik 
1938-1947 m. GPU sušaudė 
23,000 raudonarmiečių. 

1947-1938 m. Stal inas beato
dairiškai naikino savo aukštuo
s ius k a r i n i n k u s : m a r š a l u s , 
generolus, armijų bei jų grupių, 
korpusų, divizijų, pulkų vadus. 
Iš 708 šių aukšto rango kari
ninkų j is įsakęs sušaudyti 614. 
Tai buvo II pasaulinio karo iš
vakarėse . Yra duomenų, kad 
h i t l e r inės Vokietijos kar inė 
ž v a l g y b a fa ls i f ikavo doku
men tus ir juos „s lapta" siuntė 
Sovietų saugumo įstaigoms. 
Tokie „dokumenta i" ta r iamai 
rodė jų ant is ta l inis t inę veiklą, 
sąmokslų prieš Stalino ruošimą 
ir kt . Tai buvo daroma sąmo
ningai , nes Vokietija smarkiai 
ruošėsi karu i ir jai buvo pa
vojingi aukštieji Sovietų kari
n i n k a i . 

Kaip minėjome, buvo žudomi 
ir didžiausi komunistai bei ko
munizmo kūrėjai. Iš jų išskir
t inai minė t inas Lev Trockis 
(Leiba Davidovič Bronstein), 
gimęs 1879 m. Senas revoliucio
nier ius ir komunistų veikėjas. 
Marksizmu susidomėjo studijuo
damas Odesos universitete ir 
nuo 1898 m. pras idė jo jo 
suėmimai , nuteis imai , pabė
gimai iš kalėjimo, veikla užsie
nyje ir kt . Gyvendamas svetur 
o r g a n i z a v o k o m u n i s t i n ę 
spaudą, kur i pasiekdavo Rusiją. 
Komunizmo teoret ikas ir prak
t ikas . Ve ikdamas ka r tu su 
Leninu ir kitais, sukėlė Rusijoje 
bolševikų perversmą ir buvo pir
masis Sovietų Rusijos užsienio 
re ikalų ministeris (komisaras*), 
atstovavo Rusijai Brastos ir ki
tose derybose... 1918.III. Tapęs 
vyr iaus iu kariniu komisaru, 
suorganizavo raudonąją armiją 
ir sėkmingai vedė pilietinį karą. 

Šių eilučių autorius prisimena 
savo laiku profesoriaus VI. Jur-
gučio pasakytus žodžius jo pa
skai tų metu Teisių fakulteto 
ekonominiame skyriuje. Pasak 
jį, Trockis, nebūdamas nei gene
rolas, neįgijęs karinio mokslo ir 
dargi netarnavęs kariuomenėje, 
įs tengė sumušt i geriausių cari
nės Rusijos generolu bei admi
rolų vadovaujamas armijas ir 
tuo būdu užt ikrint i bolševizmo 
viešpatavimą Rusijoje. Pasibai
gus karo veiksmams. 1920 m. jis 
dalį raudonosios armijos peror
ganizavo į darbo batalijonus 
geležinkeliams a ts ta ty t i ir pra
monei sustiprinti . Nenuostabu, 
kad Trockis buvo Lenino deši
nioji r a n k a ir laikomas jo įpė
diniu. Tačiau po Lenino, susida
r ius nuomonių sk i r tumams, jis 
buvo Stalino. Zinovjevo ir Ka-
menevo išstumtas iš partijos 
vadovybės. Su Stal inu Trockis 
kir tosi ypač dėl to, kad norėjo 
n e d e l s d a m a s o rgan izuo t i 
pasaulinę revoliuciją, o Stalinas 
teigė, kad reikia pirmiausia įsi
st iprinti pačioje Rusijoje. Troc 
kis teigė, kad komunizmas galis 

sėkmingai įsigalėti t ik tuomet, 
jeigu jis bus vykdomas visuose 
pasaulio kraštuose. Atsirado 
skirtumų ir vidaus politikos, 
ypač žemės ūkio klausimais. 
Trockis pasidarė aiškiu Stalino 
priešu ir 1927 m. buvo išmestas 
iš partijos, o 1929 m. iš t remtas 
ir iš Sovietų Sąjungos. 

Daugumas kraštų atsisakė L. 
Trockį priimti. J i s gyveno Tur
kijoj, Prancūzijoj, Norvegijoj, o 
nuo 1937 m. Meksikoje. Ir 
užsienyje būdamas savo raštais 
bei asmeniška veikla kovojo 
prieš S ta l ino režimą. Kilo 
t rock i s tų j udė j imas — ko
munizmo atskala, pavojinga 
Stalinui. L^tat 1940.VIII.21 j is 
buvo Coyoacane, Meksikoje, 
Stalino agento belgo Jaąues van 
den Dreschd žiauriai nužudy
tas. Po to Trockis buvo dar 
kartą Stalino prake ik tas ir su
niekintas. Ilgus metus tęsėsi ne
a t l a idus Trockio š a l i n i n k ų 
persekioj imas, t r ė m i m a s ir 
žudymas. Trockis, gyvendamas 
Rusijoje ir išeivijoje, parašė 
daug veikalų komunizmo teori
jos bei praktikos klausimais . 
Visų jų skaitymas buvo už
draustas, raštai surenkami, nai
kinami. Tūkstančiai Trockio 
šalininkų neteko savo galvų. 

Stalino įsakyir i nužudytiems 
bolševikų veikėjams galvas pri-
siuvinėti (rehabilituoti) pradėjo 
jo įpėdinis N. Chruščiovas. Bet 
aukų buvo tiek daug, kad nei N . 
Chruščiovas, nei jo įpėdiniai 
nespėjo visiems vėl pr is iūt i 
galvų. Taigi M. Gorbačiovas, 
v y k d y d a m a s , , g l a s n o s t " 
(viešumo) dėsnį, negalėjo nepri
siminti ir bolševizmo teroro 
aukų. Žinoma, prisimenami ne 
nužudyt ie j i „ b u r ž u a z i n i a i " 
žmonės, bet t ik ta i komunis ta i . 
M. Gorbačiovas nekartą yra pa
reiškęs, kad jis nesąs atsakingas 
už S ta l ino įvykdy tus ž iau
rumus, ypač už 1937-1939 m. žu
dymus. Nea t sak ingas ir už 
Trockio nužudymą. Taigi ir šis 
rehabilituojamas. Trockiui vėl 
„prisiuvama" galva. Jo raš ta i , 
už kur ių platinimą ir skai tymą 
daugelis žmonių neteko gyvybių 
ar buvo ištremti Sibiran, d a b a r 
būsią Rusijoje spausdinami. Is
torijos instituto vyr. direktorius 
Afanasjevas pasiūlė ne t i k 
spausdinti Trockio raštus, bet ir 
pas ta ty t i p a m i n k l ą S t a l i n o 
aukoms. 

Prel. Juozo Prunskio įvilktuvių šv. Mišios Queen of L'niverse parapijos bažnyčioje, rugpjūčio 9 
d. Prie altoriaus iš kaires: kun. P. Daugintis, kun. F. Kireilis. I. Urbonas, prel. J. Prunskis. kun. 
J. Šarauskas, kun . K. Kuzminskas ir kun. R Scriba. . , . .„ . . . . 

Nuotr J . Tamulau io 

PADĖKIME BALFUI TĘSTI 
LIETUVIŲ ŠALPĄ 

Balfo direktorių suvažiavimui artėjant 
J U O Z A S K R I A U Č I Ū N A S 

Tenka dar pastebėt i , k a d 
Stalino laikais buvo „nuimtos 
galvos" ir daugelio į Rusiją pasi
t raukusių komunistų veikėjų. 
Mat Stalinas nepasitikėjo at-
bėgėliais ir juos beatodair iškai 
žudė. Pavartykime tik Mažosios 
tarybinės enciklopedijos tr i tomį 
(1966-1971) — rasime daugybę 
lietuvių komunistų pavardžių, 
kurie buvo „represuoti asmeny
bės kulto la ika is" ir „rehabil i
tuot i" po Stalino mirties. J e i 
..buržuazinės Lietuvos" la ika is 
vienu ar ki tu būdu buvo nužu
dyti ar žuvo tik keliolika komu
nistų, tai sovietinėje Rusijoje 
nužudytų lietuvių komunis tų 
skaičius yra keliasdešimt k a r t ų 
didesnis. Taigi komunistus žudė 
ne „buržuazinė" Lietuva, bet 
pat i Sovietų Sąjunga. 

Keletas pavyzdžių. 1940.V.22 
Maskvos kalėjime po ilgų kan
kinimų buvo nužudytas v i enas 
iš didžiausiu sovietinės Lietuvos 
kūrėjų Zigmas Aleksa-Anga-
r ie t i s . 1937 .VI . i l s u š a u d y t i 
labai žymūs lietuviai generolai 
Jeronimas Uborevičius, Vytau
t a s Putna. Abiems j iems j au 
anksčiau „prisiūtos" galvos, jų 
gimtinėse pastatyt i pamink la i . 
Laukiama ir daugiau „ga lvų 
prisiuvimų". nes M. Gorbačio
vas nori nuo savo p i r m t a k ū n ų 
įvykdytų žudynių atsir iboti . 

b . k v . 

N e m a ž a s skaič ius l ie tuvių ir 
l ietuviškos k i lmės amerikiečių, — 
yač jaunesniosios kar tos , nežino j e ka ro nualint iems ir nusiaub-
Balfo organizacijos paski r t ies ir t iems žmonėms. Jų pastangas 
veiklos, dalis net Balfo vardo dosniai remia ir amerikiečiu 
nė ra girdėję. Daug k a s l ietuvių valdžia. Amerikoje gyveną lie-
žino Balfą esant , be t neprisi- tuviai ir jų organizacijos, bent 
deda p r ie jo veiklos ir ne te ik ia didelė jų dauguma, susijungu-
jokios paramos. Balfo direktorių s į o s į Amerikos Lietuvių Tary 
suvaž iav imui a r tė jan t , yra pro- Dą _ Altą, kurios veikla yra 
ga ap i e Balfą ž inan t i ems pri- politinė, išgirsta lietuvių pa
min t i , o než inan t i ems su te ik t i galbos šauksmą ir, norėdama 
ben t ka i k u r i ų žinių apie jį — j įems padėti pasistengia įkurt i 
labai sug laus tą istoriją, jo dar- l ietuvių šalpos organizaciją: 
bus i r re ika l ingumą. Bendrą Amerikos Lietuvių fon-

1944 meta i s pasaulyje visu dą — Balfą, kurio angliškas pa-
įn i r š imu vyks ta n a i k i n i m a s ir vadinimas — United Lithua-
žmonių žudynės. L ie tuva , iš n i a n Relief Fund of America, 
v ienų priešų r a n k ų perėjusi į \nc 

ki tų , vėl u ž i m a m a pirmųjų. J i Balfo pirmasis uždavinys — 
ne t eko ne t ik nepr ik lausomy- padėt i pagalbos reikalingiems 
bės, buvo pavergta, b e t liko karo l ie tuviams Lietuvoje ir atsidū-
nus iaub ta ir suna ik in ta , neteko rusiems įvairiose Rusijos vieto-
ir n e t e n k a daugybės žmonių. v ėse . Bet tą pagalbą tenka grei-
Vien i jų žuvo ir dar žūsta , d a u g t a i nu t raukt i , nes ji nepasiekia 
jų priverst i a t s idur t i už tėvynės re ika l ingų pagalbos, o išsi-
r ibų. Daugybė žmonių, ypač da l inama valdžios ir komunis-
s i lpnesn ių jų , r e i k a l i n g i pa- t ų partijos pareigūnų. Tuoj pat 
g a l b o s ir g lobos . D a u g y b ė a t s i randa Balfui nauja šalpos 
nežino, ar su l auks ry to jaus a r di rva: lietuviai, atsidūrė įvai-
t u r ė s pastogę, ar b u s kuo alkį r i a i s būdais Vokietijoje ir ki-
n u m a l š i n t i . tuose Europos kraštuose. 1945 

Amerikoje , nors i r turinčioje m e t a i s k a r u i p a s i b a i g u s , 
p a k a n k a m a i savų rūpesčių, ar- šaukiasi pagalbos. Pagal Balfo 
t imu i padėti pasiryžusių žmonių i š g a l e s j ie š e l p i a m i , j a i s 
in ic ia tyva pagyv inama esamų rūpinamasi. Balfas rūpinosi, kai 
šalpos organizacijų veikla ir ku- t a m Amerikos valdžia sudarė 
r i a m o s naujos. J ų t iks las — sąlygas, ir daugybės benamių 
t e i k t i pagalbą v i s a m e pasauly- lietuviu atsikvietimu iš Europos 

kraštų į Ameriką ir jų įkur
dinimu. Iš 27,804 asmenų tuo 
"laikotarpiu atvykusių Ameri
kon, 859r jų atvyko Balfo pa
stangomis parūpintomis garan-
t ijomis. 

Balfo šalpos darbai nepasibai
gė su tuo lietuvių Amerikon 
atsikvietimu. Dalis lietuvių dėl 
įvairiu priežasčių, ypač sveika
tos nepakankamumo, negalėjo 
Europos palikti, dalis užkliuvo 
Ellis saloje, kurių dalis gražin
ta Europon, reikėjo jiems toliau 
padėti. Pamažu rasti būdai nors 
kiek padėti ir vargstantiems 
Lietuvoje bei komunistinės Ru
sijos plačiose valdose, jos domi
nuojamuose kraštuose, pvz. 
Lenkijoje. Taip pat pagal išgales 
šelpti būtinos pagalbos reikalin
gus visuose pasaul io kraš
tuose išsibarsčiusius lietuvius. 
Balfo pagalbos gavo ir gauna 
kai kurie gyvenimui besirengią 
lietuviai jaunuoliai, pvz. Va
sario 16 gimnazijos Vokietijoje 
moks le iv ia i , v i enas k i t a s 
aukštųjų mokyklų studentas. 
Tuo pačiu laiku atsirado ir atsi
randa naujų lietuvių pabėgėlių 
iš priespaudos kraštų, atsiran
da i vargą patenkančių ir lais
vuose kraštuose gyvenančiu 
tarpe. Visiems jiems būtina pa
galba. Balfas norėtų visiems to
kiems padėti, bet gali tik daliai, 
nes neturi pakankamai lėšų. 
nors jau išaugės į reikšminga 

organizaci ją , su s k y r i a i s 
daugelyje lietuviškų apylinkių 
Kai kurie skyriai turi po kelis 
š imtus narių. 

Centrinė Balfo vadovybe ir 
skyriai telkia pagalbai reikalin
gus daiktus ir lėšas. Balfo 
veiklos pradžioje tų dalykų gau
t a ir iš kitų šalpos organizacijų, 
net valdžios, bet daugiausia iš 
lietuvių, o dabartiniu metu tik 
iš Balto rėmėjų, tiek aukotais 
da ik t a i s , t iek lėšomis bei 
palikimais. Centrinei Balfo va
dovybei, išrenkamai kas treji 
metai šaukiamo seimo, jau dau
gel į me tų p i r m i n i n k a u j a 
veiklioji Marija Rudienė. 

Centro vadovybė rūpinasi ir 
šalpos sk i r s t ymu bei vedu 
kruopščią atskaitomybe. Pasta
rosios vadovu jau daug metų yra 
Kostas Čepaitis. Balfo centrine 
vadovybė pagyvinimui gėrybių 
te lkimo, n u s t a t y m u i darbo 
planų ir atskaitomybės patvir
tinimui tariasi su Balfo direk
toriais, kurių dabar yra 30 su 
viršum. Bent kartą metuose 
šaukiamas direktorių suvažia
vimas. (Žinoma, būtu galima 
apsieiti be direktorių, bet tada 
reikėtų šaukti bent metinius 
skyrių vadovybių suvažiavimus, 
kas labai padidintų išlaidas, 
būtų sunku rasti tokiai dau
gybei suvažiuojančių vietą ir 
būtų sunku sudaryti kvorumą). 
Direktorių suvažiavimai yra 

vieši, jų nutarimai skelbiami žo
džiu (ju pačių i ir per spaudą. 

Direktorių suvažiavimas šiais 
meta is š a u k i a m a s Pu tname 
Marijos Nekalto prasidėjimo 
vienuolyno patalpose spalio 3-4 
dienomis. Direktorių suvažiavi
mo darbų eigoje bus pateikta ir 
centro valdybos metinė veiklos 
atskai tomybė. Jos bent mažą 
dalį visų dėmesiui čia pateikiu, 
nes parodomos tik pajamos ir 
išlaidos laikotarpyje nuo 1986 
m. gruodžio 15 d. ligi 1987 m. 
balandžio 24 d. Pajamos — na
rių mokesčiai, aukų rinkliavos, 
asmenų įvairiems fondams pa
remti įmokos, kapitalo pelnas ir 
kitos pajamos — 84.367.28 dole
riai . Išlaidos — paramai už 
geležinės uždangos. Lenkijoje 
g y v e n a n t i e m s l i e t u v i a m s , 
k i tuose kraš tuose p a r a m o s 
reikalingiems, specialiems fon

dams — Vasario 16 gimnazijai, 
mokykloms, stipendijoms ir 
pan. — 67,142.33 doleriai. Bend
ros apyskaitos aukščiau pa
duotoje dalyje matome nemažas 
pajamas, bet ta i buvo metų pa
b a i g a , k i t a i s l a i k o t a r p i a i s 
pajamų būna daug mažiau. 

Suvažiuojančius direktorius ir 
sveč ius vienuolyno sese lės 
sut inka aprūpinti maistu ir turi 
vietos apnakvydinti 40 asmenų 
labai pr ie inama kaina. Apsi
stoti ga l ima ir motelyje 1 

(Nukelta į l.psl.) 

Iš pagoniu šventyklos užsilikusios kolonos Forum Romanum Romoje. 

KRAUJU 
LAISTYTOJ ŽEMĖJ 

V I N C A S Š A L Č I Ū N A S 

Pal ikę kap ines , paminkl in iu tiltu pervažiuojam 
įspūdingą Potomac upę ir a t s idur iam prie didoko van
d e n s ploto, vad inamo Tidal Basin. Čia atsiskleidžia 
anks tyvas pavasar is visam savo grožyje: atgijusios žolės 
ž a l u m a s ir t v a r k i n g i gėlynai glosto širdį. Žydi tulpės, 
narc iza i , naš l a i t ė s , magnolijos ir kiti pavasario 
p r a n a š a i . 

Tačiau didžiausią įspūdį sudaro japonišku vyšnių 
žydėjimas, ku r iomis t ank ia i apsodinti visi šio ežerėlio 
pakraščia i . Tie medžiai d a r neturi jokiu lapų. bet kiek
v iena jų šakelė ke l ia daugybę bal tų , kiek i rausvumą 
l inkus ių , p i lnavidur ių žiedų. Iš tol iau į tuos medžius 
žiūrint atrodo, lyg jie turė tų vieną didžiulį žiedą, o visas 
v a n d e n s p a k r a š t y s t a r t u m būtų apsuptas baltu žiedų 
debesiu. Tos vyšnios tai Japonijos dovana Amerikos sos
t ine i ir kasme t japonų ambasados atstovė atidaro vyš
n ių žydėjimo festivalį, uždegdama čia esantį japonišką, 
akmen in į žibintą. Tai buvo padaryta prieš pat mums 
čia a tvyks tan t . 

Capi to l Hill aukš tumoj 
p a s i ž v a l g i u s 

Kai prez. G. Washington pasirinko būsimajai 
Amer ikos sost inei vietą, iš Mary lando valstijos buvo 
a t rėž tas žemes plotas į š iaure nuo Potomac ir Anacos-
t ia upių s a n t a k a * ir pavadinta?: CMhimfciįns rb^trUrtii 

Šiose ribose vėliau išsiplėtė Washingtono miestas, 
kuriame dabar y ra apie 700,000 gyv. Sostinės 
metropolis viršija 3 milijonus. Prancūzas P. L'Enfant 
išplanavo miestą su daugybe paminklų, plačiomis gat
vėmis ir gausybe parku, kurių ir dabar jame yra 
daugiau, negu kuriam kitam šio krašto mieste. Sos
tinė iš Philadelphijos čia buvo a tkel ta 1800 m.. 
Kongreso rūmų (arba Kapitolijaus) statybą užbaigus. 

Aišku, konfederacinė armija turėjo tikslą VVashing-
toną užimti, bet jiems tai nepavyko. Tikras miesto 
augimas prasidėjo tik po pilietinio karo. Šiandien 
\Vashingtone yra gausu valdžios pastatų, žymių pa
minklų ir kultūrinių institucijų. Jas visas aplankyti 
reikėtų daug laiko, o aprašyti — daug spaudos puslapiu. 
Laime, kad televizija ir viešoji spauda dažnai mus su 
Washingtonu supažindino ivpačiai, kai kokie rėks
niai demonstruoja), tai mėginsiu paminėti tik tokias 
vietas. į kurias TV kameros rečiau atkrypsta arba 
kurios man darė didesnį įspūdį. 

Išorinę Kongreso rūmų išvaizda turbūt visi min
t inai žino. Centrinis jų pastatas su milžinišku kupolu 
buvo baigtas statyti 1797 m. Rūmai y ra 751 pėdų il
gio. 350 p. pločio ir 287 p. aukščio. Pačiam viršuj yra 
19 pėdu aukščio bronzinė Laisvės statula. Tačiau di 
džiausią įspūdi daro pastato vidus, ypač jo rotonda, 
kurioje freskos, paveikslai ir figūros vaizduoja krašto 
istorinius momentus. įvykius, asmenybes. Pašaliuose 
yra Lincolno ir kitu vadu statulos. Naujai atremontuoti 
yra senieji Senato. Atstovų rūmų ir Vyriausio teismo 
kambariai. Dabar kongresas posėdžiauja erdviose 
salėse: Senatas kairiame sparne, o Atstovu rūmai — 
dešiniame. Dėl saugumo lankytojai dažnai yra 
patikrinami, o foto aparatus reikia palikti tvarkdariu 
žinioje. 

Savo stiliumi ir masyvumu dideli įspūdį daro 
itališko stiliaus Krmere^n biblioteka, esanti netoli 

Kongreso rūmu. Manoma, kad tai yra didžiausia ir 
svarbiausia biblioteka pasaulyje, nes joje galima rast i 
apie 75 milijonus knygų 'jų tarpe daug ir lietuviškų), 
dokumentu, rankraščių ir panašių objektu. Kitoj gatves 
pusėj šviečia iš balčiausio marmuro pas t a ty t a s 
klasikino stiliaus pas ta tas — Vyriausio teismo rūmai , 
kurių aukštos kolonos ir balti laiptai t a r p masyvinių 
statulų prisideda prie t u rūmų estetinio grožio. 

Nuo Kapitolijaus akmenin ia i s laiptais nusileidęs, 
prieini aikštele, tu r t inga paminklais ir skulptūromis . 
Kur baigiasi Pennsyivania Avenue. stovi didingas 
balto marmuro paminklas Taikai 'Peace Monumenti . 
Kitam aikšteles gale randi paminklą 20-jam JAV prezi
dentui James A Jarf ie ldui . Ant apskrito rusvo gra
nito pjedestalo stovi s tambi žalvarinė jo s ta tu la , o pa
minklo papėdėje — dvi liūdinčios figūros. GaiTield buvo 
išrinktas prezidentu 1880 m. Tik po keliu mėne<iu buvo 
politinio oponento peršautas ir ne t rukus mirė. 

Bet pats įspūdingiausias yra paminklas civilinio 
karo vadui ir 18-tam prezidentui Ulysses S. Gran tu i . 
Ant masyvinio balto pjedestalo yra žalvarinė raitelio 
figūra žvelgianti i toli. Abiejose pusėse ant žemesnių 
pjedestalų guli po l iū ta . aukštai gaiva iškėlusį. Pa
minklo šonuose yra iš žalvario nulietos dvi Unijos karių 
grupes. Vienoje iš ju rai tel iai įniršusiai puola priešą, 
o kitoje arkliai sunkia i velka dumble beklimpstančią 
patranka. Visą šią grupuotę jungia platūs marmuriniai 
laiptai ir tvorelė. Sakoma, kad toks grupinis paminklas 
yra didžiausias visam krašte, o Granto raita s ta tu la 
— beveik aukščiau>ia pasaulyje ' r a i t o Viktoro 
Emanuelio s ta tu la Romoje yra tik puse inčio už šią 
aukštesnė'. Sie paminklai ir Kongreso rūmai atsispindi 
tvenkinio vandenyje. 

(Bus daugiau) 

http://1937.VI.il
file:///Vashingtone


DRAUGAS, antradienis. 1987 m. rugpjūčio niėn. 18 d. 

KELIOS MINTYS 
LIETUVIŠKOS 

SPAUDOS 
KLAUSIMAIS 

Pasikalbėjimas su Jurgiu Janušaičiu 
J O N A S DAUGĖLA 

..Drauge" jau kiek anksčiau 
buvo prisiminta mūsų spaudos 
veterano, nepailstamo lietuvio 
visuomenininko Jurgio Janu-
šaičio 75 metų amžiau? deiman
tine sukaktis. 

1927 m., dar t r indamas 
gimnazijos suolą, jis parašė 
straipsnelį į „Mūsų Vilniaus" 
žurnalą. Gerokai nudžiugo pa
matęs šį straipsnelį atspausdin
tą žurnale. Tačiau dar labiau jį 
nudžiugino redaktoriaus Vinco 
Uždavinio laiškas, kuriame jis 
padėkojo už straipsnį, vietoje 
honoraro atsiuntė puošnią 
knygą apie Vilnių ir dar pridėjo: 
..Jurgi, rašyk, rašyk ir rašyk ir 
išrašysi daug ko gero "... Tad Ja-
nušaitis ir sako man: ..Nuo to 
laiko ir pildau ištikimai savo 
pirmojo ..darbdavio" valią ir 
rašau, rašau ir rašau. O ar daug 
ko gero prirašiau — tesprendžia 
skaitytoja"'. 

Tad šiais metais Janušaitis 
švenčia ir savo žurnalistinio 
darbo šešių dešimtmečių 
sukaktį. 

Abudu gyvename Floridoje. 
Tad ir nenukenčiaujį šia proga 
aplankęs. Taip ir šnekte
lėjome mūsų lietuviškos spau
dos klausimais. 

Vos pražengęs jo kuklaus, 
bet puošniai įrengto namelio 
slenkstį, užtikau Janušaitį pa
skendusį laikraščių krūvoje. 
Vargu ar yra daug tokių 
lietuvių, kurie skaitytu veik 
visus viso pasaulio lietuviškus 
laikraščius. O jis dar neseniai 
buvo grįžęs iš ilgesnės kelionės 
Europoje. Tad ir nebuvo spėjęs 
..suvirškinti" visas spaudos 
atsargas, kurias jam rūpes
tingai surinko ir surūšiavo jo 
mieloji Veronika. 

Abudu Janūsaičiai yra reto 
lietuviško nuoširdumo, jaut
rumo ir paslaugumo žmo
nės. Kiekvieną lauktą ir ne
laukta svečia jie pasitinka atvi
ra širdimi ir iš pirmo žodžio 
sudaro vaizdą lyg jo apsilanky
mas šeimininkams yra maloni 
ir šventiška atvanga. O kaimy
nui yra labai žinomas ir šių 
namų vaišingumas. 

— Sakyk. Jurgi, kada Tu iš 
t ik ro pradėjai b e n d r a d a r 
biauti lietuviškoje spaudoje? 

— Sunku šiandien prisiminti, 
kada iš tikro parašiau pirmąją 
žinute. Trumpas koresponden
cijas pradėjau rašyti dar bū
damas žemesnėse gimnazijos 
klasėse. Bet plačiau lietuviškoje 
spaudoje pradėjau bendradar
biauti gavęs Tavo jau minėtą V. 
Uždavinio laišką 1927 m. Tad 
manau, kad tuos metus ir tek
tų laikyti mano žurnalistinio 
darbo pradžia. 

— Kas Tave paskat ino įsi
jungti į spaudos darbą? 

— Vos pramokęs skaityti, la
bai mėgau skaityti lietuvišką 
spaudą. Jos man apsčiai pa
rūpindavo mano vyresnis brolis 
— pašto viršininkas. Gėrėjausi 
kitų rašymais ir kažkaip užsi
degiau nenumaldomu noru 
rašyti apie kitų gyvenimą ir 
gyvenamosios aplinkos įvykius. 
Labai mėgau mūsų gimnazijos 
kapelionų Nikodemą Švogž-
lį-Milžiną. Jis mokėjo ne tik la
bai gražiai pakalbėti, bet ir la
bai gražiai rašė. Buvau mylimas 
jo mokinys. Jis ir pradėjo raginti 
mane imtis plunksnos darbo. Jo 
gražus pavyzdys ir nuoširdūs 
patarimai ir buvo ta pradinė pa
skata įsijungti į lietuviškos 
spaudos bendradarbių eiles. 
Šioje spaudos darbininkų 
grandinėje ištikimai stovėjau 
per visus tuos šešis dešimtme
čius. Nemanau jos apleisti ir 
šiandien. 

— Ar rašymas į spaudą su
daro Tau asmenišką pasiten
kinimą ir malonumą? 

— Kada sėdu prie mašinėlės, 
užmirštu savuosius rūpesčius, o 
gyvenu aprašomųjų žmonių ii 
organizacijų gyvenimu. Gė
riuosi jų darbais, juos nuošir
džiai vertinu ir dalinuosi min
timis su skaitytojais. Tas man 
teikia malonią atvangą ir dideli 
asmenišką malonumą. Rašyti 
nesunku. Rašau iš kar to . 
Rašymas man yra geroji Dievu 
lio dovana. 

— Ar dabar t inė mūsų išei
vijos s p a u d a ska i ty to ju i 
tiksliai nusako mūsų lietuvių 
visuomeninio, kultūrinio, na, 
ir po l i t i n io g y v e n i m o 
apraiškas? 

Veronika ir Jurgis -Janusaičiai prie savo kuklaus, bet puošniai įrengto ir 
rūpestingai prižiūrimo namo Paytona Beach. 

veikėjusjų organizacijas, o kar
tais nevengia ir spausdintą žodį 
panaudoti asmeninėms sąskai
toms suvesti. Tačiau esamose 
sąlygose turime neblogą spau
da, kuri jungia išeivija į viena 
šeima, kuri budi tautinės gyvy
bės ir tautos išlaisvinimo pa
stangų sargyboje. 

— Buvai ilgus metus Lie
tuvių žurnalistų s-gos pirmi
ninku. Ar pasiteisino šios or
ganizac i jos veikla ir j o s 
reikal ingumas? 

— Ši s-ga. kaip ir daugelis 
mūsų organizacijų, kalnų nenu-
verčia. Tačiau ji via neabejo
tinai reikalinga. Ji subūrė į 
vieną šeima didelį skaičių lie
tuviškos spaudos bendradarbių. 
S-ga j ra atlikusi ir atlieka gana 
daug naudingu darbų, kurių 
kitos organizacijos niekada ne
būtų atlikusios: sušaukė kelias 
veiksnių konferencijas, suor
ganizavo jauniems žurnalistams 
parengt i kursus . išleido 
Žurnalistikos knygą. Įsteigė 

visuomenę. Laikykimės tole
rancijos, neužmirškime spaudos 
etikos reikalavimų. Venkime 
spaudoje asmeniškumų. Dau
giau pagarbos dirbantiesiems ir 
pačiai spaudai. Visiems savo 
kolegoms linkiu sveikatos, ryž
to ir meilės lietuviškam žodžiui. 

— Išgyvenęs didesnį savo 
žurnal is t in io darbo metų 
skaičių judrioje Chicagoje, a r 
nejauti kiek nuobodulio Flo
ridoje? 

— Po žemiškos ilgokos kelio
nės, po sunkių rūpesčių dar
buose ir prekyboje esu laimin
gas sulaukęs poilsio ir nerūpes
tingų dienų. Bet ir čia dienos 
greitai bėga. O darbelių pilnos 
rieškutės. Laikraščiai, žurnalai, 
knygos — kasdieninė duona, 
kuria naudojuos: O, be to, dar 
gyvenimą paįvairina pasi
vaikščiojimai puikiame Dayto-
nos paplūdimyje. Tada vėl pri
sėdu prie mašinėlės. Tad nuobo
duliui ir nebelieka laiko. Ogi ir 
Floridoje verda lietuviškas 

Daužvardžio vardo fondą, kuris gyvenimas. Veikia organiza-
Kokie esame mes, spaudos remia jaunuosius mūsų spaudos C1J0?- rengiamos įvairios kul-

bendi adarbius ir kasmet skiria turinės pramogos, bendri paren-
jiems premijas... Būtų nau- gimai ir susibuvimai. Reikia tik 
dingą, jeigu s-ga pajėgtų išleis- nepasiduoti amžiaus nuovargiui 
ti mūsų išeivijos spaudos is- ir aktyviai įsijungti į šį visą ju-
toriją. apie kurią jau ne kartą d ė J m a - ° i r Daytona Beach 
yra užsiminęs ir mūsų spaudos apylinkėje yra susibūręs labai 
žinomas publicistas B. Kviklys. 
Mano vadovaujama valdyba jau 
buvo pradėjusi šį sumanymą 
vykdyti, bet įvairios kliūtys visą 
darbą sutrukdė 

bendradarbiai, kokia yra mūsų 
visuomenė, toks yra ir mūsų 
spaudos veidas. Mūsų spauda 
yra daugiausia pagrįsta ideolo
giniais pagrindais, tačiau, mano 
manymu, duoda gan tikslų 
lietuviško gyvenimo veidą. 
Žinoma, nėra įmanoma, kad 
vienas laikraštis aprašytų taip 
plačiai išsišakojusi lietuviškos 
išeivijos gyvenimą. Tačiau esu 
įsitikinęs, kad tie. kurie skaito 
daugiau nei vieną laikraštį ar 
žurnalą, gali susidaryti pilną ir 
teisingą šio gyvenimo eigos 
vaizdą. Tiesa, ir mūsų spaudoje 
pasitaiko piktavalių spaudos 
bendradarbiu, kurie bando 
suniekinti mūsų visuomenės 

MŪSŲ KOLONIJOS 
Kenosha, Wisc. 
PAREMKIME SAVUS 

ŠOKĖJUS 
Šiais metais tautybių pasi

rodyme tautinių šokių mene 
Milwaukee lietuviai yra iš
rinktoji tauta. Tuo lietuviai yra 
surišti su nemažomis išlai
domis. Paruošti, išdekoruoti 
sceną ir gražiai su tautiniais 
šokiais reprezentuoti lietuvius 
išlaidoms sutelkti komitetas 
rugpjūčio 22 d. rengia šaunią 
gegužinę Vinco Bagdono gražio
je sodyboje, 901 Sheridan Rd., 
Kenosha, Wisc. Savo atsilan
kymu ir pinigine auka šokėjus 
stipriai paremkime. 

GRAŽIAI PASISEKUSI 
GEGUŽINĖ 

Rugpjūčio 2 d. V. Bagdono 
sodyboj LB Wisc. apyl. valdybos 
surengta gegužinė pagal mūsų 
standartą visais atžvilgiais bu
vo sėkminga . Diena buvo 
šutinančiai šilta. Bet Michigano 
ežeras atsilankiusius gražiai 
gaivino. Svečių turėjome iš Chi-
cagos, Madisono, Lietuvos. Visi 
skyriai atsilankiusius aptar
navo gerai. Al. Verikas ramino 
ištroškusius, L. Juškienė, L. 
Verikienė, A. Jurevičienė, Z. 
Arlikienė visus sočiai pavalgy
dino. V. Janušonis gražiai pra
vedė gerus ir gaus ius 
laimėjimus. Pociulis pardavi
nėjo bilietėlius ir rūpinosi, kad 
visi svečiai gerai būtų priimti. 
Ačiū visiems, kurie prisidėjo ir 
dalyvavo. 

PAREMKIME JAUNIMO 
KONGRESĄ 

Mūsų spaudoje ir tarp tau
tiečių pokalbiuose stiprokai 
pasireiškia pesimistinės nuo
taikos dėl jaunimo. Tokios nuo
taikos kenkia tam mūsų jau
nimui, kuris yra dar nežuvęs 
lietuvių t a u t a i , nes kurie 
lietuviškai nebegali galvoti, 
jiems nėra žinomas ir mūsų kitų 
jų atžvilgiu nusiteikimas. 

Optimistiškai nusiteikusių 
tėvų ir visuomenės dėka, mes 
turime Jaunimo sąjungą, įvai
rias jų organizacijas, kongresus 
ir t a ip t o l i au . J a u n i m a s 
apylinkės tautiečius prašo dos
niai paremti kongresą. Aukas 
galite įteikti valdybos nariams. 

Br . J u š k a 

CLASSIFIED GUIDE 

gražus ypatingai mielų tau
tiečiu būrys, kurių draugystė su
teikia kiekvienam labai daug 
kasdieninio džiaugsmo. 

— Taigi atšventei 60 žurna-

UZTVINDE REKORDINIS 
LIETUS 

Chicagą ir apylinkes, rugpjūčio 
- Ko galima būtų daugiau l i s t i n i o d a r b o metų sukaktį . 1 4 d u ž t v i n d ė rekordinis lietus. 

pageidauti iš mūsų laikraš
čių? 

— Kad jie išsilaikytų! Spau
dos bendradarbiams linkėčiau 
visada ir visur atsiminti, kad 
žurnalistas neša didelę atsako
mybe prieš save ir prieš vi.są 

PADĖKIME RALFUI 

(Atkelta iš 3 psl.) 

mylios nuotolyje nuo vienuo
lyno. Spalio 3 dienos vakare 
ruošiama iškilminga vakarienė 
Stables restorane Put name. 

Balfo direktoriai įpareigoti su
važiavime dalyvauti, o Balfu ir 
jo veikla susidomėję, pri
jaučiantieji ir rėmėjai maloniai 
kviečiami Visų mūsų pareina 
padėti i vargą patekusiam bro 
liui. ypač lietuviui Remdami 
Balfa mažinsime nelaimingųjų 
lietuviu vargus ir atliksime 
savo krikščioniška pareiga. 

Kokie yra art imesnės ir toli
mesnės ateities planai? 

— Norėčiau dar pagyventi, 
pasidžiaugti savo šeima, duk
romis, žentais, gražiomis duk
raitėmis. Turiu daugybę raštų. 
Gal bandysiu juos sugrupuoti ir 
parengti spaudai. Gal kada nors 
kas pasidomės praei t ies 
lietuvišku gyvenimu. O mano 
rašiniuose jo yra įglausta aps
čiai. Norėčiau dar ilgėliau pa
būti drauge su jumis visais. 
Lygiai taip pat norėčiau, kad 
dar nenutiltu mano rašomoji. O 
jūs visi, mieli kolegos, neišeikite 
iš ..rikiuotės", kur bebūtumėte 
— poilsyje ar aktyvioje veikloje. 

Taip ir užbaigėme nuoširdų 
pasikalbėjimą. Perdaviau 
sukaktuvininkui nuoširdžiau
sius linkėjimu^ spaudos bendra
darbių ir „Draugo" talkininkų 
vardu. 

Visada asmeniškos dinamikos 
ir dvasinio entuziazmo kupinas 
•Jurgis •Janulaitis tikrai gali 
mums visiems būti nepalaužia 
mos veiklos, neabejotino drau
giškumo ir lietuviško soli
darumo sektinas pavyzdys. 

HELP VVANTED REAL ESTATE 

SECRETARY 
Medium sized. progressive law firm 
looking for person who vvants to 
become a legal secretary. 

GOOD TYPING SKILLS 
REG-UIRED 

Tralning available n all other areas. 
CALL REBECCA at 

368-1405 

TB—^=^ 
- MLŠ, KOMPIUTERIŲ 

pagalba galite PIRKTI ar PAR
DUOTI NAMĄ mieste ir priemies
čiuose. Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX - INSURANCE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BACE REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 3^6-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit iu 
apdraudą nuo ugnies •' automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

T e l . — GA 4-8654 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Du „Draugo" bendradarbiai kalbasi. l> k:iir<- Jonas Dau 
pasikalbėjimo autorius, ir Jurgis -Janušaitis. su kuriuo kalba • 

Tuvkune neturi kito gyve
nimo vilties, yra mirė jau il
siam gyvenimui. 

Eckermann 

Vandens iškrito daugiau kaip 9 
inčai. Daugelis rūsių buvo 
apsemti, daug namų, ypač apy
linkėje, buvo vandeny ir kai 
kurie gyventojai turėjo palikti 
savo gyvenvietes. Daug kur 
keliai buvo apsemti. O'Hare 
aerodromas buvo nepasiekia
mas — negalėjo eiti nei trauki
niai, nei autobusai, kai kurie 
lėktuvai išskrido pustuščiai. 
Kennedy greitkely nepravažiuo
dami, sustojo eilėn apie 300 
automobilių. Gubernatorius pa
skelbė Cook ir DuPage apskri
tis baisios nelaimės vietomis ir 
jsakė nacionalinės gvardijos ka
riams skubėt pagalbon. 

ŠVENTOVĖS M A R I J O S 
METAMS 

Kard. Bernardinas parinko 
Cbicagos bažnyčias, kurias lan
kant Marijos metais galima 
laimėti ypat ingus at la idus. 
Pa°kirta Sv. Vardo katedra ir po 
vieną bažnyčią visuose šešiuose 
arkivyskupijos vikariatuose. 
Lietuviams parinkta yra ir Svč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčia, 
Marąue t t e P a r k e . Sąlygos 
visuotiniams atlaidams gauti — 
išpažintis. Komunija ir malda 
už šv. Tėvą. Marijos metai baig 
sis 1988 m. rugpjūčio 15 d. 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

WEST LAWN — bnek cape cod. expan-
dable. 2 car garage: loc dose to church. 
school & shopping — $62.000. 

GROEBE REALTORS 
636-9700 

Ask for Linda Cogozzo, ext. 128 

Paulius Jurkus 

KAI VILNIAUS 
LIEPOS ŽYDI 

Žibunto sak nes apie Vilnių 
(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

Šios knygos autorius yra ži
nomas kaip legendannių pasakų ir 
poemų rašytojas. Knygą sudaro 12 
atskirų pasakojimų, kurie vyksta 
Vilniaus artimesnioje ar tolimes-
nioje praeityje. Skaitydamas jauti 
anų laikų epochos dvasią ir jų le-
gendarinį spalvingumą. 

Išleido Varduva. 160 psl. 
Brooklyn. 1985. Kaina su persiun
timu $10.00. Illinois gyventojai 
moka $10.64. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

RE/MAX GREIT 
REALTORS i PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba,nofite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

Sav. parduoda 6 kamb. mūrą už S47.000 
arti Švč M. Marijos Gimimo bažnyčios. 2 
auto. garažas, naujas stogas, apkamšytas, 
sienos iki sienos kilimai, užuolaidos, 
plytelė-šaldytuvas ir indų plovimo mašina. 
Kreiptis angliškai — palikti pavardę ir tel. 
susitarimui 

535-0011 

Turbūt jūs neatkreipėte dėmesio į tai. kad 
Albino Baranausko trilogija neturi žiemos 

Ji yra pavadinta: 

RUDENYS IR PAVASARIAI 
Tai yra nepriklausomos Lietuvos žmogaus išgyvenimai. 

kai reikėjo apleisti Lietuvą ir kurtis pasaulio platumose, 
papasakoti ne iš eilės, bet įcentriniu lodu, jungiančiu tolimus 
ir artimus įvykius į idėjinius centrus. 

Dažnas trumpas epizodas yra savyje pilnas kūrinys. 
Čia valkata pašoko, visas raudonas iš apmaudo, ir, biauriai 

keikdamasis lenkiškai, užsimojo jam kirsti lazda. Pultinevičiaus 
senelis lazdą atėmė ir perlaužė pusiau, o po to. nutvėręs lenkpa-
laikį už apikaklės, vienu spyriu į sėdynę pasiuntė pro duris. Jas 
uždaręs, ramiai atsisėdo valgyti šaltbarščių. Susirinko ir kiti namiš
kiai. Tiek jam. tiek jo žmonai atrodė, kad viskas tuo ir užsibaigė. 
Tačiau jie klydo. 

Ne be reikalo kun. Stasys Yla skaitydavo P'rmąją 
,.Rudeniu ir pavasarių" dalį su dideliu pasigėrėjimu, 
norėdamas dvasiškai atsigauti. Ši pirmoji knyga buvo grei
tai išgrobstyta. Kadangi ji buvo paieškoma, L. Knygos klubas 
pasirūpino išleisti jos antrą laidą. 

Lietuviškos knygos klubas siūlo lietuviškos 
l iteratūros vertintojams visas tris Baranausko trilogi
jos dalis už 12 dolerių su persiuntimu. Illinois gyventojai 
moka 12.80 dol. 

Užsakymus siųsti , ,Draugo" adresu. 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 
ŽODYNAS 

Vilius Pėteraitis 
Šis žodynas, apimantis daugiau kaip 30.000 žodžių, 

parinktų iš Įvairių sričių ir kasdieninės kalbos, pritaikytas 
lietuviui. Išleido Lietuviškos Knygos klubas 1985. IV-ji laida. 
Kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu in USA $18.90. 
Illinois gyventojai mo'.a $20.25. 
Kama su persiuntimu į Kanadą ir Į užsienį $19.70 . 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd S t r.. Chicago, IL 60629 



LIETUVIŲ EV. REFORMATŲ 
SINODAS 1987 M. 

veikia sinodo ribose. Jis buvo kalbėjo apie reformacijos ir 
įsteigtas dr. Mykolo ir Alenos pačių reformatų toleranciją ir 

DRAUGAS, antradienis, 1987 m. rugpjūčio men. 18 d. 

Lietuvių evangelikų refor
matų sinodas, arba metinis 
suvažiavimas, šiais 1987 m. 
įvyko Chieagoje birželio 20-21 d. 
Tai buvo iš eilės 40-tasis sinodas 
išeivijoje, o nuo Lietuvos re
formacijos pradžios 450-tasis. 
Lietuvos Nepriklausomybės lai
kais sinodai kasmet vykdavo. 

Sinode, kuris visada vyksta 
maždaug apie Jonines, pagal 
tradiciją dalyvavo ne vien 
dvasiškiai, bet ir daug pa
sauliečių, tur inčių didelę 
reikšmę Bažnyčios gyvenime. 
Posėdžiauta nuosavose patal
pose, 5230 S. Artesian Ave. Be 
savų kunigų — generalinio su
perintendento St. Neimano ir 
supt. P. Dilio — dalyvavo kura
toriai (arba įgaliotiniai^ ir 
reformatu atstovai iš įvairių 
JAV vietovių nuo Mary lando 
iki Kalifornijos ir Floridos, taip 
pat iš Ohio, Wisconsin ir Ka
nados. Dalyvavo svečiai 
kunigai: K. Burbulys (meto
distų1. H. Dumpys (Ev. Hute 
ronų Tėviškės par.), J. Juo-
zupaitis (Ev. liuteronų Ziono 
par.) ir E. Fricke (Am. presby-
terian). Vėliau buvo kitas mie
las svečias — katalikų kun. V. 
Bagdanavičius. 

Sinodo direktorium išrinkta 
H. Yčaitė Petkus (Calif.), cen
zorium — kun. P. Dilys, į sekre
toriatą — R. Neirnanaitė ir R. 
Pipynė. Be gražių sveikinimų iš 
broliškų parapijų atstovų bei 
kitų organizacijų, sveikino ir 
Mažlietuvių sąjungos atstovas 
V. Žiobrys. buvo daug sveiki
nimų ir raštu. Kolegijos reikalų 
vedėjas J. Indriūnas skaitė 
laiškus iš bendraminčių plačio
je Amerikoje, Kanadoje, Angli
joje, Vokietijoje, Šveicarijoje. 
Švedijoje, N. Zelandijoje ir kt. 

Ilgiau apsistota prie kun. dr. 
E. Gerulio sveikinimo (jis 
Floridoje vadovauja tenykščiai 

Liet. evangelikų parapijai ir 
perdavė jos sveikinimus). Ap
gailestavo šįmet negalėsiąs da
lyvauti sinode, nes rengiasi 
kelionėn į Romą į mūsų tautos 
krikščionybės sukaktuvių iškil
mes. Kun. Gerulis davė smulk
menų apie numatytą audienciją 
su popiežium Jonu Paulium, 
kur jis vyksta kaip savo Liet. ev. 
ref. Bažnyčios ir Lietuvių evan
gelikų tarybos delegatas. (Kaip 
paaiškėjo, ši ekumeninės dva
sios kelionė š.m. birželio mėn. 
buvo sėkminga ir pasiekė savo 
tikslą). Inž. G. Šernas, svei
kindamas iš Toronto, pateikė 
įdomių (vėliau svarstytų) su
manymų dėl Bažnyčios, kunigi
jos ir veiklos ateities. 

Kun. P. Dilio paskai ta 
„Lietuvos krikšto sukaktis 
ekumeninio amžiaus šviesoje" 
buvo išklausyta su dideliu dė
mesiu. Pasak jo, keičiasi laikai 
ir pradeda viešpatauti graži 
savitarpio sugyvenimo dvasia — 
ekumeninė idėja tarp įvairių 
konfesijų. Dabar Romos katali
kai ima vis draugiškiau atsi
liepti apie mus: reikia ir mums 
daugiau tolerancijos parodyti. 
Dar ne taip seniai — 1948 m. — 
vykstant Pasaulio Bažnyčių 
sąjungos suvažiavimui Olandi
joje, popiežius liepė katalikams 
nedalyvauti ir nebendrauti su 
protestantais (mūsiškai tariant 
evangelikais). O šiandien kata
likų pareigūnų kvietimu mes 
siunčiame savo atstovą į 
krikščionybės iškilmes Romoje. 
Mes, evangelikai, turime tokius 
kvietimus priimti ir parodyti, 
jog mes norime dirbti kartu. 
Kaip sakė šv. Paulius savo laiš
ke korintiečiams: „Yra viena 
dvasia — bet skirtingos yra mū
sų dovanos". 

Kolegijos prezidentas M. 
Tamulėnas pabrėžė, jog sinode 
labai pasigendame sergančio, 

nenuilstamo darbuotojo P. Bru
žo, „Mūsų Sparnų" redakto
riaus. Su džiaugsmu pasitin
kame dar vieną žurnalo numeri, 
išleistą sinodo proga nežiūrint 
redaktoriaus ligos. Ev. reforma
tai pasižymi savo ištverme ir su
gebėjimu atsistatyti iš naujo, 
kaip ta skruzdėlė, kuri sutaiso 
savo audrų išdraskytą lizdą. 
Štai vandalams išgadinus mūsų 
bažnyčios patalpas, bematant 
buvo gerų žmonių ( ir ne vien 
reformatų!) talka ir viskas buvo 
prieš pat sinodą atitaisyta. M. 
Tamulėnas taip pat pasidžiau
gė draugiška, tolerantiška ap
linka, iškeldamas š.m. gegužės 
mėn. „Drauge" pasirodžiusį B. 
Kviklio straipsnį apie išeitą 
Lietuvių evangelikų kelią. 

Apie praeitų metų kolegijos 
veiklą pranešė kolegijos reikalų 
vedėjas. Kasininkė R. Neirna
naitė pa te ikė f inans inę 
apyskaitą. Šalia eilinių fondų, 
veikia Viliaus ir Bronės Varia-
kojų bažnyčių remontui fondas. 
Kun. St. Neimanas apibrėžė 
praeitų metų parapijos gyve
nimą. Paminėta mirusieji: Ev. 
liut. vyskupas A. T rak i s 
(Chicago, 1986 m.) ir J. Aukš
tikalnis (buv. Papilietis, New 
Yorke, 1987 m.). Kun. P. Dilys 
plačiai nušvietė Toronto Išga
nytojo — jungtinės Ev. liuteronų 
ir reformatų — parapijos padėtį. 
Ten priklauso apie 350 parapie-
čių. Kun. P. Dilys dabar ten tar
nauja, nors palaiko glaudžius 
ryšius su Chicaga. Apie „Mūsų 
Sparnų!" žurnalą referavo ad

ministratorius J. Palšis. Nuo 
pat įsteigimo 1951 m. (red. E. 
Gerulio) žurnalas išeina du kar
tus metuose ir išsilaiko laisvos 
aukos pagrindu. 

D. Bobelienė (Fla.) pateikė De-
venių Kultūrinio fondo įstatus, 
kuriuos sinodas užtvirtino. Šis 
fondas, išleidęs eilę knygų, 

Devenių. Paskutinis leidinys 
yra skulptoriaus J. Dagio (To
ronto) meno darbų albumas. Nu
švietė planus būsimiems leidi
niams. Sinodas pareiškė pagei
davimą, kad būt leidžiamas 
bendras evangelikų giesmynas, 
daugiau literatūros jaunimui ir 
ypač veikalai anglų kalba apie 
Lietuvos reformaciją, apie re
formatus ir apskritai apie 
Lietuvius evangelikus. 

Pranešta, jog kun. P. Dilys yra 
dabartinis Liet. evangelikų ta
rybos pirmininkas. Jis kalbėjo 
plačiau apie tarybos veiklą eku
meninėje plotmėje. H. Dilienė 
pranešė apie parapijos Moterų 
draugijos veiklą, dėkodama už 
talką mieloms pagelbininkėms: 
M. Plačienei, E. Brooks, Aid. 
Dagienei, R. Neimanaitei, R. 
Hollenderytei ir G. Josuvveith. 

Posėdžiai užsibaigė gyvomis 
diskusijomis ir gana atvirų 
nuomonių pasikeitimu. Prisi
minta, jog buvo nuo seno sako
ma, kad sinodai mūsų Lietuvo
je ilgą laiką buvo beveik vie
nintelė tikrai demokratinė in
stitucija, kur visi galėjo iš
sikalbėti. 

Sekmadienį buvo iškilmingos 
pamaldos su Šv. Vakariene. Pa
mokslus sakė kun. P. Dilys ir 
svečias katalikų kun. V. Bag
danavičius. Svečias sulaukė di
delio dėmesio, nes jis itin gražiai 

kilnias dvasines vertybes. Kun. 
P. Dilys jautriai apibrėžė a.a 
vysk. A. Trakio pasišventimą ir 
veiklą, prisimindamas, kad jo 
mirtis (lygiai prieš metus) pa
liko nuostolį visam protestan
tiškam pasauliui. Vargonais 
grojo D. Mieliulytė-Banda. Solo 
puikiai giedojo A. Buntinaitė, 
akompanuojant E. Sakadolskie-
nei. 

Vėliau buvo tradiciniai sinodi
niai pietūs. Buvo matyti ne tik 
žilagalvių, bet ir šeimų su vai
kais. Svečių tarpe buvo istorikė 
dr. V. Sruogienė, svečių kunigų, 
įskaitant kun. V. Bagdanavičių, 
iš Biržėnų klubo vadovybės 
sekr. arg. I. Andrašiūnas ir ižd. 
V. Janulis (kurs tiek padėjo 
bažnyčios patalpas remontuo
jant). Tam klubui priklauso ne 
maža vietos reformatų. Sinodo 
direktorė pristatė svečius ir 
kvietė kalbėti iš tolimesnių 
vietovių dalyves: E. Railienę 
(Maryland) ir A. Devenienę-Gri-
gaitienę (Calif.) 

Visiems padėkojus už 
dalyvavimą ir suteiktą pagalbą, 
sinodas uždarytas presbyteri-
jonų kun. E. Fricke malda. 
Dalyviai džiaugėsi pavykusiu 
sinodu ir nenoriai išsiskirstė, 
dalindamiesi įspūdžiais ir lauk
dami malonaus susitikimo atei
nančiais 1988 metais. 

H. Y. P. 

A.tA. 
SILVESTRUI BALČIŪNUI 

mirus, mielam hotspringiečiui, velionio broliui 
PETRUI ir jo plačiai giminei, gilią užuojautą reiškia 
senieji Hot Springs, AR gyvenantojai: 

Lietuviai Floridoje 

Daytona Beach, Fla. 
PAGERBTAS 

JURGIS JANUŠAITIS 

Mūsų žymiam spaudos dar
buotojui ir visuomenininkui J. 
Janušaičiui švenčiant 75 metų 
amžiaus ir 60 m. žurnalistinio 
darbo sukaktis, jo šeimos nariai 
surengė jam labai įspūdingą ir 
atmintiną puotą. Šis smagus 
pagerbimo pokylis įvyko 
rugpjūčio 4 d. viename geriau
sių Daytona Beach Julian res
torano svetainėje. 

Be šeimos narių, susirinko ir 
gražus būrelis Janušaičio asme
niškų ir jo šeimos draugų. Iš 
viso per 80 asmenų. 

Julian restoranas daugelio 
yra labai noriai lankomas dėl 
ypatingai skaniai ir gausiai 
patiekiamo maisto. Tad stipriai 

ir skaniai pasisotinus apėmin-
gais pietumis, prasidėjo pager
bimo programa, kur ia i 
vadovavo V. Dzenkauskas. 

Sukakčių proga Janušaitį 
nuoširdžiu žodžiu pasveikino 
klubo valdybos, visų narių var
du vietinio lietuvių klubo pir
mininkas Jonas Daugėla. Jis 

pasakė kun. K. Ruibys, K. 
Barūnas , D. Macka l i enė . 
Šeimos vardu sukaktuvininką 
sveikino jo dukra Danguolė. J i 
taip pat paskaitė gražia lietuvių 
kalba parašytą Janušaičių duk
raitės laišką su realiai gyveni
miškais linkėjimais. 

Visiems sveikinusiems ir sve-

T. Dambrauskas 
O. P. Dambrauskai 
B. Dapkienė 
F. S. Dimgailai 
Z. J. Grigaičiai 
L. Gudelienė 
S. T. Jankauskai 
S. Ingaunis 
S. R. V. Jučai 
A. Kriaučeliūnienė 

C. A. Makarai 
J. P. Maldeikiai 
A. J. Samaičiai 
I. J. Siručiai 
S. P. Smaižiai 
K. J. Stasiunaičiai 
O. Z. Tamošauskai 
L. V. Tamošaičiai 
E. B. Užemiai 
F. L. Žėruoliai 

taip pat perdavė ir Lietuvių čiams jautriu žodžiu padėkojo 
žurnalistų s-gos centro v-bos bei pats sukaktuvininkas. Kalboje 
jos pirmininkės Klevos Vidžiū- jis graudžiai prisiminė jo sunkią 
nienės sveikinimus ir linkėji- gyvenimo pradžią ir visus, kurie 
mus. Visų pokylio svečių vardu 
sukaktuvininkui buvo įteiktos 
dovanos — dail. J. Sodaičio 
pieštas šv. Jurgio paveikslas ir 
foto aparatas. 

Tautinės s-gos vietinio sky
riaus vardu kiek ilgesnę sveiki
nimo kalbą pasakė ir kiek pla
čiau apie sukaktuvininką 
pakalbėjo šio skyriaus pirmi
ninkas ir artimas bičiulis V. 
Abrai t is . Meno ansamblio 
„Sietyno" vardu sveikino A. 
Mironas. Sveikinimo kalbas 

jam pagelbėjo įkopti į gyvenimą, 
o ypatingai savo gyvenimo 
draugei Veronikai. 

Visas šis šaunus susibūrimas 
ir gausios vaišės paliko sve
čiams ir šeimininkams ypatin
gai malonius prisiminimus ir 
visi nenoriai skirstėsi linkėdami 
garbingam sukaktuvin inkui 
nenustoti įgimto entuziazmo ir 
geroje sveikatoje la imingai 
žengti į ketvirtąjį amžiaus 
šimtmečio ketvirtį. 

Jo. Dgl. 

Mylimam broliui 

A.tA. 
SILVESTRUI BALČIŪNUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame mūsų mieliems 
prieteliams PETRUI ir PAULEI, taip pat prelatui VY
TAUTUI, POVILUI ir ANTANUI BALČIŪNAMS, 
bei kitiems giminėms. 

S. J. Grabauskai V. V. Simanavičiai 
M. P. Radžiai R. N. Sabaliūnai 

Hot Springs, Ark. 

A.tA. 
Kun. ANTANUI SABALIAUSKUI 

mirus, seserims VIKTORIJAI ORENTIENEI, PAU
LINAI DAMBRAUSKIENEI, pavergtoj Lietuvoje RE
GINAI ir kitiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą. 

Los Angeles Leonas ir Izabelė Oksai 

Janulaičiai sukaktuviniame pokylyje. Kalba Vytautas Abraitia 

Juozas Brazaitis 

RAŠTAI VI 
Tai paskutinis šio kultūrininko ir valstybininko raštų to

mas, kuriame perspausdinta knyga ,,Vienų vieni" ir pridėta 
12 kitų straipsnių, liečiančių pokarinių metų mūsų laisvės 
kovas ir pasaulio abejingumą mūsų šauksmui. Redagavo 
Alma Skrupskelienė ir Česlovas Grincevičius. Knyga turi 578 
puslapius teksto ir iliustracijų, kietais viršeliais. 

Kaina su persiuntimu 17.90 dol. Illinois gyventojai 
moka 19.20 dol. 

Užsakymus siųsti. 
Draugas 
4545 W. 63rd Str. 
Chicago, III. 60629 

Lietuvos kariuomenės savanoriui-kūrėjui 

A.tA. 
IGNUI ADAMKAVIČIUI 

tebūna lengvas svetingoje žemėje amžinas poilsis. Jo 
sūnų VALDĄ su žmona guodžiame. Velionio seserį, 
mūsų draugijos narę ir jos vyrą TARULIUS, o dėdės 
liūdinčią, mūsų mielą draugijos seniūnę HALINĄ 
BAGDONIENE ir kitus velionio artimuosius nuošir
džiai užjaučiame. 

Lietuvos Dukterų draugija 

ALVUDO Vaikų Teatro baletmeisteriui, retai 
pasitaikančio profesinio pajėgumo ir su kaupu pilno 
visuomeniškumo asmeniui 

A.tA. 
SIMUI VELBASIUI 

amžinybėn iškeliavus, jo žmonos ALĖS KALVAI
TYTĖS ir jo namiškių skausmą kartu pergyvena 

ALVUDAS 

Brangiai mamytei 

A.tA. 
EMILIJAI GIEDRIENEI 

Lietuvoje mirus, mūsų mielai choro narei ELENAI 
LUKIENEI, žentui MYKOLUI ir šeimai bei visiems 
giminėms reiškiame gilią užuojautą. 

,,Antros Jaunystės" choras 
su muz. V. Mamaičių 

Sunny Hills, Florida. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So. 50th A v.. Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

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

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x Prof . dr . V y t a u t a s Var
d y s iš Norman. Okla., skai tęs 
p a s k a i t ą L ie tuv ių f ronto 
bičiulių studijų savaitėje Dai
navoje, aplankęs savo motiną 
Kenoshoje. Wisc. dukters šeimą 
ir kitus gimines Chicagoje. šian
dien išvyko atgal į namus. Prieš 
tai aplanke ..Draugą" ir rinkosi 
savo redaguojamai knygai apie 
krikščionybę Lietuvoje nuo
t r aukas . Ta proga pasikalbėjo 
su redakcija apie savo darbus, 
p lanus . 

x A. a. H e n r i k a s Val iu l i s 
mirė rugpjūčio 17 d. Mercy li
goninėje. Nuliūdime liko žmona 
Gailutė, sūnus ir marti Šarūnas 
ir Ramunė Valiuliai, anūkės 
Alytė ir Aušra , duktė Rima ir 
Ronaldas Jurgučiai. Laidotuvės 
bus privačios. 

x Melrose P a r k o Amer ikos 
Lietuvių k l u b o gegužinė bus 
šių metų rugpjūčio 22 d., šešta
dienį, Otto Majeno sodyboje. 
1118 N. 20th Ave.. Melrose 
Parke. Bus pietūs, gėrimai, lai
mėjimai ir kiti įvairumai. Visi 
nar ia i ir svečiai kviečiami 
dalyvauti. 

x R e g i n o s K r u t u l y t ė s i r 
E d m u n d o Sau l io užsakai prieš 
moterystės sakramentą eina 
Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
parapijoje Brighton Parke . 

x Te i sė jas A n t a n a s J . Va-
l u k a s ir Illinois valstijos proku
roras An tanas Va lukas , jo 
sūnus, buvo parinkti Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus va
dovybes ..Metu vyrais"" ir abu
du bus pagerbti per banketą 
muziejaus . .Gintaro" pokylių 
salėje spalio 18 d. 6 v.v. 

x P u t n a m o sesel ių r ėmėjų 
m a d ų pa rodos , pradėtos ruošti 
prieš 26 metus modeliuojant 
savus lietuvaičių darbus — 
siūtus ir megztus rūbus — bent 
iš dalies dar vis išlaiko savo 
charakterį . Šiais metais spalio 
11 d. pai dą paįvairins ir su
teiks jai tradicini atspalvi Onos 
Jameik ienės iš Floridos. P. 
Kinderienes. Irenos Kleinai-
tienės. Aldonos Simona it ienės h 
Liales Sodeikienės įvairūs ju 
pačiu megzti rūbai. 

x A n s a s L y m a n t a s . Mažo
sios Lietuvos fondo pirmininkas 
ir „Lietuvos Pajūrio"" redak
torius, atvyksta iš Montrealio į 
rugsėjo 5 d. šaukiama Mažosios 
L i e t u v o s fondo n a r i u su
važiavimą ir spalio 6 d. vyk
siantį Maž. Lietuvos Rezisten
cinio sąjūdžio suvažiavimą. Abu 
įvykiai vyks Chicagoje. Lie
tuviu Tautiniuose namuose. 
Visi nariai, o taip pat susirūpinę 
Maž. L i e tuvos r e i k a l a i s 
kviečiami dalyvauti . 

x A. Š u o p i e n ė , Chicago. 111.. 
A. Juozapavičius. Toronto. Ka
nada. Marija Cibienė. Gulfport. 
Fla.. Anele Dulkis. Ne%vaik. 
N.J. . K. EI. Gudinskas . Hamil-
ton. Ont.. Kanada, gražino lai
mėjimu šakneles arba kitomis 
progomis a ts iuntė po 7 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x -Jūratė M a ž e i k a , Dutch 
Harbor, Alaska. Antanas Gar-
kūnas . Dundas. Ont.. Canada. 
Edvvard Bielskis. Vv'heaton. 111.. 
M. Vilutis. Beverly Shores. Ind.. 
A. Sinkevičius. Melrose Park. 
111.. A lb ina s R u i g y s . Los 
Angeles. Cal.. V. Kuzmickas. 
VVaterbury, Conn.. J M VValen-
tukievvicz. So. Boston. Mass.. 
Kos tas Mykola i t i s . Detroit. 
Mich . Mr. ir Mis. Nemunaičiai. 
\Visconsin Del i s . W i s c . 
gražindami laimėjimu šakneles, 
kiekvienas paaukojo po 10 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x A k t o r i u s A l g i m a n t a s Di 
k i n i s , Fairfield Glade. Ten 

x N e k a l t o P r a s i d ė j i m o pa
rapijos m o k y k l a mokslo metus 
pradės rugpjūčio 27 d., ketvirta
dienį. 8:15 vai . ryto. 

x L i e tuv ių Ka ta l ik ių mo
t e r ų m e t i n i s s e imas buvo 
užbaigtas rugpjūčio 8 d. Brigh
ton Parko Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje, kurioje 
iškilmingas šv. Mišias atlaikė 
vysk. V. Brizgys. Klebonas kun. 
J. Kuz inskas mielai leido nau
dotis sale, o 20 kuopa, vado
vaujama Grasilijos Meiluvienės, 
nuoširdžiai globojo. 

x L i u d v i k a (Apiny tė ) i r 
Ron P o p e n h a g e n praėjusią sa
vaitę lankėsi Chicagoje. Liud
v i k a . Aus t r a l i j o j e g imus i 
l ietuvaitė, ir norvegų kilmės 
amerikiet is Ron susipažino ir 
susituokė Paryžiuje, kur abu 
studijavo pantomimiką, judesj. 
improvizaciją ir kt. Atvykę į 
JAV-es apsigyveno Wadena. 
Iovva. kur įsteigė ..Theatre Obi 
que", veikiantį profesiniais pa
grindais. Iš Chicagos abu išvyko 
į Dainavos stovyklavietę daly
vauti Mokytojų studijų savai 

Po Lietuvos krikšto jubiliejaus ir arki* Jurgio Matulaičio palaimintuoju paskelbimo iškilmių 
lietuvės moterys išeina iš Š\ I • tro » su plakatu, kuris skelbia, kad „Lietuva — krikščio 
nybės n irtavė**. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETU V11 F R O N T O 

BIČIULIU S T U D I J Ų IR 
POIL SIO S A V A I T Ė 

Studijų ir poilsio 31 -ji savaitė 
prasidėjo rugpjūčio 9 d., sekma
dieni, pradžioj susir inkus apie 
40 dalyviu. Vėliau šis skaičius 
kasd ien augo. Neof ic ia lus 
studijų savaitės a t idarymas 
įvyko s e k m a d i e n i o va kai e 
susipažinti ir pabendraut i su 
stovyklos vadovybe. 

Pirmadienį, rugpjūčio 10 d., 
oficialiai stovykla buvo ati
daryta LFB centro valdybos 
pirm. Juozo Mikonio, kur i -
pakvietė tarti žodį kun. Joną 
Borevičių. kai buvo keliamos 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos. 

Studijų paskaitų ciklą atidarė 

su tapo su Lietuvos kr ikš to 
minėjimu, kuriame jis dalyvavo 
ir matė minias žmonių, netilpu 
š i a s i Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią Savo paskaitoje jis 
apžvelgė ir naujuosius reiš-
kinius ryšium su atvirumo poli
t ika . Jo asmeninė patir t is da
bartinėje naujojoje nuotaikoje 
klausytojų buvo pr i imta su 
įdomumu ir todėl buvo iškelta 
k l a u s i m u ir p a t e i k t a 
komentarų. 

Studijų ir poilsio savaitėje 
tapo jau kaip ir tradicija diena 
užbaigt i v a k a r o n e su pro
gramėle ir pabendravimu bei 
dailiomis, dalyvaujant ir jau-

Popietinės paskaitos prelegen
tas buvo Pilypas Narutis , kuris 
išsamiai nušvietė Vliko poli 

nuolat belst i į pasaulio sąžinę. 
Lietuvių frontas psichologiškai 
formavosi dar nepriklausomoje 
Lietuvoje ir t ik po laikinosios 
Lietuvos vyr iausybės panai
kinimo Lietuvių frontas susi
formavo į rezistencinį sąjūdį. 
Per visus savo 45 metus Lie
tuvių frontas pal iko ryškius 
pėdsakus visame lietuviškosios 
i še iv i jos g y v e n i m e , no r s 
s k a i č i u m i n i e k a d n e b u v o 
gausus . 

Ta pačia proga J. Kojelis 
komentavo apie rezistencinės 
sąmonės menkėjimą. Prelegen
tas pas ta ra i s ia i s metais pasi
gedo LFB ak tyvumo ir skundė
si bičiulių apsnūdimu ir nebere-
agavimu į svarbesnius Lietuvos 
ateičiai įvykius. Vystydamas 
toliau savo min t i s , jis pateikė 
atei t ies darbų sugestijas. 

Vakaronės ruošai vadovavo 
Clevelando bičiuliai , skambėjo 
d a i n o s ir į v a i r ū s m i n č i ų 
pas idal in imai . 

Ketvirtadienį, rugpjūčio 13 d., 
J . Mikonis vadovu pakvietė dr. 
Zigmą Brinkį . kur i s dalyvius 
supažindino su šios dienos pre
legentu Mykolu Drunga. J i s 
aktyvus ir gabus jaunesnės kar
tos žurna l i s t as , buvęs „Kelei
vio" ir „Draugo" redaktorius, li
tuanist inių mokyklų mokytojas, 
įvairių valdybų ir tarybų narys. 
Jo paskaitos tema: „Atvirumas, 

lo t inės komisijos darbus ir taipgi pers i tvarkymas ir kas iš to". M. 
palietė jau t rų Vilniaus vys
kupijos priskyrimo prie Lie
tuvos bažnytinės provincijos 
klausimą. 

Po paskaitos diskusijose iškilo 
keletas pasisakymu ir komenta
ru, liečiančių šį klausimą. 

Antradienio vakaronės ren
gėjai buvo Los Angeles bičiuliai. 
Pač ia i vakarone i vadovavo 
Algis Raulinait is . Buvo gražiai 

Drunga pas isakė visai neseniai 
buvęs Lietuvoje ir jie — M. 
Drunga, K. Keblys, Mockūnas 
ir K a m i n s k a s — buvę pakvies
ti atvir iau pasikalbėti su keliais 
Vi lniaus žurnal i s ta is bei in
te lek tua la i s . Dėl šio jų pasi
kalbėjimo jis „Dirvoje" buvęs 
smarkia i užpul tas anoniminio 
au tor iaus , ku r i s rėmėsi vien 
..Gimtojo k raš to" pasisakymais, 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— T o r o n t e b u v o p r a n e š t a , 
k a d t a r p t a u t i n i o „Juodojo 
kaspino" įgaliotinius sudaro šie 
l ietuviai: Australijoje Perthe 
Pet ras Čekanauskas, Paryžiuje 
Jo lan ta Vaičaitytė, New Yorke 
Gyt is Barzdukas, Chicagoje 
Kazimieras Oksas, Los Angeles 
Rasa Mažeikaitė, Philadelphi-
joje A. Gečas. „Juodojo kaspino" 
diena rengiama visame pasau
lyje rugpjūčio 23 d. Komitetas 
išsilaiko tik privačių aukų dėka. 
A u k a s siųsti I n t e r n a t i o n a l 
Black Ribbon Day Committee, 
100 Adelaide St. W„ Suite 906, 
Toronto, Ont., M5H 1S3. 

— VVasagos L ie tuv ių n a m ų 
poilsio dienomis rugpjūčio 15 d., 
šeštadienį, bus sporto klubų 
„Aušros" ir „Vyčio" rungtynės 
dėl Lietuvių namų taurės . O 
vakare bus gegužinė su pro
grama, į kurią visi kviečiami. 
Gros V. Povilonis. 

— A. a. Ša lkauskienė , 83 m. 
amžiaus , mirė liepos 18 d. slau
gymo namuose. Ja i buvo pa
dary ta sunki operacija prieš 
septynerius metus, o po to ji 
buvo visą laiką paraližuota. 
Velionė palaidota Šv. Jono 
lietuvių kapinėse iš Išganytojo 
evangelikų bažnyčios. Nuliū
dime liko jos vyras Stasys 
Šalkauskas, dukros Irena ir Ni
jolė bei sūnus Kęstut is , gyveną 
Calgary, Alb. 

— I n a L u k o š e v i č i ū t ė iš 
Montrealio rengiasi sutuoktu
vėms su Morkum Sungaila iš 
Toronto. 

padainuota ir jaukiai pabend- o nesi te ikė kontak tuo t i jo pa
rau ta . Vienas iš įdomių vaka- ties. Lietuvą j i s lankė t ik pir-

tėję. Petro Petručio pasikalbėji- LFB valdybos pirm. J. Mikonis. 

nesee. M. Jonikienė, Lemont. 
111.. Aksenija Kuras . Chicago. 
111.. Halina Trapikas . Vitas 

Kazlauskas. Genė Vosylius, 
t a ip pat iš Chicagos. Lariat Mo
tei Fallon. Nevada. \Valter Len-
drait is . Centervi l le . Mass.. V. 
Levickis. Canton. Mass., Kos 
t a s Mačiulis. Mt. Morris. N Y . 
A. Lingis. Great Neck. N.Y.. 
gražindami laimėjimu šakneles, 
kiekvienas paaukojo po 10 dol 
Nuošndus ačiū. 

x Dėmes io! Kr i auee l i ūnų 
v a r d o v a i k ų n a m e l i ų MON-
T E S S O R I mokyklėlei skubiai 
reikalinga lietuviškai kalbanti 
moky to jos padė jė ja . Prašome 
kreiptis pas A ldoną Kuncienę 
434-6920 arba M a r y t ę Utz 
423-0307. 

fsk.) 

mas su Liudvika Apinyte-Po-
penhagen b u s girdimas „Mar
gučio" radijo laidose. 

x L ie tuv ių respub l ikonų Il
l ino i s l y g o s met inė geguž inė 
įvyks rugpjūčio 30 d. Ateiti
n inku n a m ų sode. Numaty ta 
įdomi programa ir pabendra
vimas. Visi kviečiami. 

x Vito V a i , Oak Brook. 111.. R. 
Čepele. Palos Hills. 111.. An
t a n i n a Gyliene. VVaterbury. 
C o n n . . g rąž ino l a i m ė j i m u 
šakneles su 15 dol. auka. A. 
Gyliene pridėjo ir prierašą: 
. .Linkiu iš širdies pasisekimo 
Jūsų darbuose". Visiems taria
me nuoširdų ačiū. 

x Maj . A. Deveikis , MD.. 
Rancho Palos Verdes. Cal., dr. 
E d m u n d a s Juodėnas, Cleve-
land. Ohio. Gregor W. Radvenis. 
Los Angeles. Cal.. Richard \V 
B e l e k e v i e c h . San Anton io . 
Texas. pratęsdami . .Draugo" 
p r e n u m e r a t ą . k i e k v i e n a s 
paaukojo po 15 dol. Antanas 
Bušmanas . Worcester, Mass.. — 
12 dol. Labai dėkojame. 

x J u o z a s Karaz i ja , Chicago. 
Ilk. Adelė Sakalas. Oak Lawn. 
111.. Vy tau tas Valys, Detroit. 
Mich.. Kdmund Binkis. Ply-
mouth Mtg.. Pa.. P. Tarul is . 
VVilloughby. Ohio. A. Jonynie-
ne. Detroit . Mich.. Vylius Na
stopka. Bal t imore . Md., A. 
T ė v e l i s . A n c a s t e r . O n t . 
Kanada . Joseph Poška, VVhite-
vvater. YVisc . John Samaitis . 
Hot Springs. Ark.. Mary Achen-
bach. VVaterbury. Conn.. Stella 
M a u r u k a s . Algonųuin, 111.. EI. 
J a sa i t i enė . Des Plaines. 111.. M 
S t a n k a i t i s . D e l h i . O n t . 
Kanada . Anna Kijauskas. Eli 

kur i s tos d i e n o s vadovu 
pakvie tė Vyt. Volertą. Sis 
pateikė t rumpa šios paskaitos 
prelegento Apolinaro Bagdono 
gyvenimo ir veiklos apžvalga 
A. P. Bagdonas panagrinėjo Lie 
tuvos krikšto bandymus dar 
prieš Jogailos ir Vytauto laikus. 

Po pietų dr. Kęstutis Kliorys, 
Genon un-to prof.. pateikė savo 
įspūdžius iš lankymosi Lie 
tavoje, kur jis ilgesni la ika bu
vojo, skaitydamas paskaitas ma
tematiko? temomis ir taipgi 
apie asmeninio kompiuterio pri
taikymą. Jo buvimas Lietuvoje 

mąjį k a r t ą , no r s j a u e sąs 
su laukęs 38 m. amžiaus. Teko 
v y k t i su R a s k - R a s č a u s k o 
grupe. Tiks las — susit ikt i su 
giminėmis , su kur ia is daug 
bendrau ta . Buvo t rak tuojamas 
kaip žu rna l i s t a s ir prašomas 
daryti interviu su Vilniaus radi
ju ir „Komjaunimo t iesa" , bet 
jis nesu t ikęs . J is visą laiką 

amžiais ir pažvelgiant i dabar
ties problemas. Šiame credo 
buvo giliau peržvelgtas lietuvio 
charakteris su skaudžiu atvi-

x H e n r y A. Bajalis , Los An 
gėles. Cal.. mūsų bendradarbis, 
rėmėjas, pratęsė ..Draugo" pre 
numerata ir pridėjo 50 dol. 
auka. HA. Bajalį skelbiame 
garbės prenumerator ium, o už 
mielą parama tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Dr. P e t r a s Kisielius, ( k i 
ro. 111.. visuomenininkas. Lie
tuvių katalikų spaudos drau
gijos pirmininkas, dr. Antanas 
Belickas. . .Draugo" rėmėjas. 
Elena ir Juozas Kojeliai. Santa 
Monica. Cal.. mūsų bendradar
biai, gražindami laimėjimu šak 
neles, pridėjo po 10 dol. auka. 
Labai dėkojame. 

x J o n a s ( i n k u s , Douners 
Grove, 111.. Natalija Kaminskas. 
Euclid. Ohio. Stasys Baniulio. 
Cicero . 111.. Mary tė Bizni 
k a u s k a s . B u r l i n g t o n . Oijt.. 
Kanada. J o n a s Vaičkus. Kear-
ny. N.J., M Gečiauskas. Man 
chester . Conn. . P, Bit leris . 
Detroit. Mich., Vai Vitkus. Ro 
chester. N. Y. Irene Rakauskas . 
River^ide. III.. A. S t a n k u s 

... -. — , - - - » - „ ronės punktų buvo perdavimas 
nimui. Šį kartą ta ip ir įvyko iš kasetės poeto Bernardo Braz-
Audrius Polikaitis vadovavo džionio poezijos, sukurtos dar 
dainoms, dalyvaujant ir jau- n e p r i k l a u s o m o j e L ie tuvo je , 
nimui. Šią vakaronę paruošė Vokietijoj ir j au šiame kraš te . 
Philadelphijos L.F. bičiuliai. Deklamator ius buvo aktor ius . 

Antradieni, rugpjūčio 11 d., a tvykęs iš Lietuvos, 
rytine parkaitą skai tė Vytautas Trečiadienį, rugpjūčio 12 d., 
Volertas tema: , ,K laus imai dienos vadovas dr. Antanas Raz
minus patiems". Pre legentas ma t rumpai supažindino su 
savo paskaitoje visa dėmesį at paska i t in inko Juozo Kojelio buvęs už ryšių palaikymą su pa 
kreipė i klausimą, kas mes gyvenimo eiga ir eitomis parei- vergta is ia is l ie tuviais . Tame 
esame ir kokie mes esame, kaip gomis lietuviškame gyvenime, sus i t ik ime buvo su ta r t a nekal-
lietu> iai. Tai buvo savos rūšies Kojelio paskaitos tema buvo „Is- bėti apie inkorporavimą, nė apie 
credo, pradedant seniausiais to r in i s skerspjūvis Lietuviu Reagano mili tarizmą. Jų pasi-

fronto su žvilgiu į a te i t i" . kalbėj imas užėmė 6 puslapius , 
Š ia i s m e t a i s s u k a n k a 45 bet „Gimtasis k raš tas" atspaus-

metai nuo Lietuvių fronto atsi- dino t ik 2. Praleido, kas j iems 
__ radimo. J. Kojelis Lietuvių nepat iko. 

rūmu. Ši paskaita sukėlė labai frontą apibūdino prof. Zenono Tos naujosios sovietinės poli-
gyvas diskusijas, kuriose daly- Ivinskio nusakymu, kad Lie- t ikos esą t r y s elementai: vie-
vavo nemažas skaičius kiaušy tuvių frontas yra savanoriškos sumas , pe r s i tva rkymas ir de-
toiu. dvigubai p r a t ę s d a m i aukos ir savanoriško darbo mokrat i ja . Tie pers i tvarkymai 
paskaitai skirtąjį laika. organizacija tarnauti Lietuvai ir bū t in i , nes jų imperija žengia į 

bedugnę. Tą padėtį mato profe
sionalai technologai, kur iems 
part i ja t r u k d o dirbti įvairiais 
suvaržymais . Vienintelė išeitis 
— pasuk t i į kapital izmą ir de
mokrati ją, bet negriaut i pačios 
komunis t inės sistemos, t ik ją 
pagydyti . Iš visų naujovių t ik 
viena t ė r a įvykdyta — uždrau
d imas ger t i . 

M. Gorbačiovo t iks las — su
stabdyt i imperijos sl inkimą į 
pražūtį. Technologai netiki, kad 
M. Gorbačiovo reformos išgelbės 
imperiją. Liaudis desorientuota. 

K a n a a a . /MUKI I M J U U ^ O ^ .... u .u v T I „ ^ o « Inrkšaitis Toronto. Kanada, J . Rushke z a b e t h . N . J , Juozas-Jurga i t i s , 
Chicago. 111., J . Petkevičius, 
Cleveland, Ohio. vieni pratęs
dami . .Draugo" prenumeratą, 
k i t i g r ą ž i n d a m i la imėj imu 
šakneles arba už kalėdines kor 
teles ir kalendorių pridėjo po 10 
dol. auką. Visiems tariame nuo
širdų ačiū. 

vich. Cliffo. N.J., l'r Kasparas . 
St. Petersburg. Fla . Roma- n 
Danutė Cosai. I.isle. III.. P, 
Dambrauskas . Hot Spr ing- . 
Ark . Kr is t ina Senul is . Po 
terson. N J., kiekviena- gražino 
laimėjimų šakneles su 10 dol 
auka . N*i'< ' '•• 

•' • i • inki pači ik*a**». -k-mtu «t<-v\ 

Vilniuje sutar ta duoti išeivijos 
žurnalisto straipsnį (nepakeistą) 
jų la ikrašč iu i ir gaut i iš jų 
s t ra ipsnį (aišku, propagandinį) 
a t spausd in t i išeivijos la ikraš
tyje, nekeičiant , t ik su redak
cijos pr ierašu . Drunga tiki , kad 
toks išeivio žurnalisto straipsnis 
gali padary t i didžiausią įspūdį 
Lietuvoje. 

Kadangi mes esame maži savo 
skaič iumi , tad t enka naudot is 
k i t a i s metodais: numaty t i atei
t i , keisti takt iką, pere inant iš 
gynybos pozicijų į puolamąsias, 
ypač remti pogrindį. 

Kaip ir buvo laukta, ši paskai
ta sukėlė gyvas diskusijas, ku
riose dalyvavo net 10. Vyt. 
Volertas pareiškė, kad Drungai 
meta šešėlį jo ten tu rė tas pasi-

A. f'amniairio kalbėjmas. o A. Gečys padarė iš

vadą, kad Lietuvos statyt iniai 
daug laimėjo iš to susitikimo. 

Tos dienos popietė buvo skir
t a Lietuvių fronto bičiulių posė
džiui savo vidaus reikalams 
apsvarstyti. 

„Į Laisvę" redaktorius Juozas 
Baužys kalbėjo apie tu r imus 
sunkumus ir kvietė visus savo 
straipsniais ir laiškais remt i šį 
žurnalą, nes t r ū k s t a kontakto 
su skaitytojais. Ateinant is „ \ 
Laisvę" numeris bus jau šimta
sis ( s u k a k t u v i n i s ) . Buvo 
siūlymų leisti t ik 2 numerius 
per metus (dabar leidžiami 3) ar
ba kelt i prenumeratos mokestį. 
J. Kojelis pasiūlė leisti 4 ir su
rast i bent 80 bičiulių, kurie pa
aukotų žurnalui po 100 dol., 
tokiu būdu lėšų klausimas būtų 
išspręstas. Dauguma balsų pasi
sakė už 3 numer ius per metus. 

J. Baužys siūlė atgaivinti 
cen t r in į s k y r i ų , k u r i a m 
pr ik lausy tų p a v i e n i a i išsi
skla idę bičiul iai , p a l a i k a n t 
kontaktą biuletenių pagalba. 
Buvo pasiūlyta centro valdyba 
r ink t iš čia esančių kandidatų, 
bet nusvėrė dr. A. Razmos 
siūlymas leis t i k i ekv ienam 
skyriui atskirai apsvarstyti tą 
reikalą ir ieškoti kandidatų. 

Dėl kitos studijų savaitės 
sutar ta kitais metais vėl ją da
ryti Dainavoje maždaug tuo pat 
metu . 

Po vakarienės Washingtone 
dirbanti jaunosios kar tos lietu
vai tė Asta Banionytė padarė 
pranešimą apie OSI grėsmę ir 
kovą su ja, norint pakeisti Holz-
m a n įstatymą, kad apkaltintieji 
bū tų teisiami čia, Amerikoje, 
bet ne siunčiami į Sovietų 
Sąjungą ten nužudyti . Ragino 
visus spausti dėl šito reikalo 
savo kongresmanus ir sena
torius. Esą vilčių, kad tas pakei
t imas bus pasiektas. 

Užbaigti dienos programai 
visi rinkosi ųž ežero į pastogę, 
k u r visi atsikvėpė prie jaukios 
Audriaus Polikaičio muzikos ir 
pabendravimo. 

A.P.B. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šc&ad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 
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