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„LKB Kronika" Nr. 73 

(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

• 

Sveikiname ir 
dėkojame už auką! 

1987 m. sausio 6 d. iš Mor
dovijos lagerio buvo paleistas 
vilnietis Vladas Lapienis. V. La-
pienis atsisakė rašyti bet kokį 
pasižadėjimą sovietinei valdžiai 
ateityje būti lojaliu. Čekistus 
patenkino V. Lapienio žmonos 
raštiškas prašymas paleisti dėl 
blogos sveikatos būklės ir seno 
amžiaus globos reikalingą jos 
vyrą. 

Doc. Vytautas Skuodis iš to 
paties Mordovijos lagerio, atli
kęs jam paskirtą 7 metų griežto 
režimo bausmę, buvo vežamas į 
tremtį — Magadaną. Visą 
mėnesį išlaikytas Celiabinsko 
kalėjime, vienutėje, vasario 5 d 
V. Skuodis buvo paleistas. Iš V. 
Skuodžio saugumiečiai primyg
t inai reikalavo raš t i ško 
pasižadėjimo ateityje nepa
žeidinėti tarybinių įstatymų, 
priešingai, jį terorizavę ir teisę 
nesilaikė nei Konstitucijos,nei 
Tarp tau t in ių susi tar imų. 
kuriuos pasirašiusi ir TSRS. 
atsisakė patenkinti pareigūnų 
lūkesčius; ,.pasižadėjimo 
rašymas jau savaime reikštų 
prisipažinimą, kad praeityje 
įstatymų nesilaikiau, o tai 
netiesa", — kalbėjo V. Skuodis. 
Galiausiai V. Skuodis sutiko pa
sirašyti po sekančiu pačių 
saugumiečių surašytu tekstu: 
„Prašau išleisti į JAV, įstatymų 
nepažeidinėsiu". 1987 m. sausio 
mėnesį iš tremties (Magadano 

sritis) į Lietuvą grįžo Antanas 
Terleckas. Prieš išvykdamas A. 
Terleckas pareigūnams parašė: 
„Grįšiu jau senas, jau ir taip 
nepavojingas dėl sveikatos 
būklės". 

1987 m. sausio mėnesio gale 
iš Mordovijos kalėjimų ligoninės 
į laisvę buvo išleistas kaunietis 
Liudas Dambrauskas. 

Lietuvos tikintieji sveikina ir 
dėkoja Vladui Lapieniui, Vytau
tui Skuodžiui, Liudui Damb
rauskui, Antanui Terleckui, Al
girdui Patackui 'išleistam iš Vil
niaus saugumo izoliatoriaus) už 
pakeltas kančias, kurias teko 
patirti tardymuose, sovieti
niuose kalėjimuose bei lage
riuose, už visų jų darbo ir aukos 
nueitą kelią, sudėtą an t 
Tėvynės ir Bažnyčios aukuro. 

P.S. Turimomis žiniomis nuo 
1987 m. vasario 11 d. Vilniaus 
saugumo izoliatoriuje kalinami 
iš Permės lagerių atvežti 
kunigai kaliniai — Alfonsas 
Svarinskas ir Sigitas Tamke-
vičius. Iš jų reikalaujama 
raštiško prašymo paleisti į 
iaisvę. Būtina paleidimo sąlyga, 
kurią kalinamiems kunigams 
kelia saugumas, — „pasiža
dėjimas" ateityje nepažeidinėti 
tarybinių įstatymų, t.y., būti lo
jaliais sovietinei valdžiai. 

(Bus daugiau) 

Amerikiečių-sovietų debatai 
televizijoje 

Maskva. Užsienio spaudos 
žurnalistai praneša, jog ketvir
tadienio rytą atsikėlę Sovietų 
Sąjungos gyventojai per savo 
televiziją galėjo matyti ir iš
girsti, kad sovietai yra didžiausi 
žmogaus teisių laužytojai 
pasaulyje, kai dviejų valandų 
programoje vyko diskusijos iš 
Kremliaus salės su Kapitoliuje 
esančiais Amerikos Kongreso 
a ts tovais . 

Teko klausti tris ka r tu s 
Sovietų Sąjungoje tai buvo 

6:30 vai. ryto, o Washingtone 
11:30 vai. vak., bet Chicagoje 
10:30 vai. vak. Iš amerikiečių 
pusės kalbėjo sen. Daniel Pat-
rick Moynihan ir geras lietuvių 
draugas kongresmenas Steny 
Hoyer, kuris klausė, kodėl lie
tuviai politiniai kaliniai dar 
neišleidžiami iš kalėjimų. Sen. 
Moynihan akcentavo, kodėl 
neleidžiama laisvai melstis uk 
rainiečiams. kodėl neatida
romos bažnyčios, o ypač dabar, 
kai ukrainiečiai mini tūkstantį 
metų nuo krikščionybės pra
džios Ukrainoje. ,,Mes visi 
puikiai žinome, kad beveik visą 
šį amžių Sovietų Sąjunga buvo 
pragaras žmonėms", sakė Moy
nihan. Jam savo klausimą teko 
kartoti tris kartus, kol jis buvo 
vertėjo išverstas į rusų kalbą. 

Nėra religijos „varžymo" 

Jam atsakė iš Kremliaus sa
lės Lionginas Šepetys, paverg
tos Lietuvos kultūros reikalų 
ministeris, sakydamas, kad jis 
esąs iš Lietuvos respublikos ir 
ten nėra jokio religijos varžymo 
ir kas tik nori, tas gali 

laisvai melstis. Bet Izvestijų 
redaktorius kalbėjo, jog dabar 
padėtis visose srityse gerėja, 
nors ne viską dar galima 
padaryti, bet pasikeitimai 
vyksta. Bus ir kai kurios 
bažnyčios atidarytos. Vyriau
sias sovietų pokalbio vadovas 
buvo Vadim Zagladin, komunis
tų tarptautinio skyriaus va
dovas. Ir jis pritarė, kad tenka 
dar laukti didelių pasikeitimų. 

Kongresmenas Steny Hoyer 
klausė, kodėl politiniai kaliniai 
laikomi psichiatrinėse ligoni
nėse ir vis dar nepaleidžiami. 
Jis minėjo ir lietuvius ir teigė, 
kad iš jo įteikto sąrašo dar nėra 
niekas išleistas į laisvę. 

Tai jau antras kartas, kai 
transliuojami panašūs debatai, 
ko niekada nėra buvę istorijoje. 
Tretieji debatai vyks lapkričio 
18 d. 

Iranas užpuolė Amerikos 
tanklaivį 

Amerika sunaikino Irano platformas 

Prieš išvykstant į Viduriniuosius Rytus. Valstybės Sekretorius George Shultzas gavo prezidento 
Reagano paskutines instrukcijas apie padėtį tame regione. 

Nesiliauja VValdheimo puolimai 

Kalėjimas už plakatą 
Praha. — Nuteistas 21-ną 

mėnesį kalėti už tai. kad 
kritikavo Čekoslovakijos komu
nistinį režimą, rašo užsienio 
spauda informuodama apie 34 
metų amžiaus čekoslovako 
Pavel Wonka likimą. Wonka 
buvo areštuotas ir nuteistas 
minėta laisvės atėmimo bausme 
po to, kai sukūrė ir išplatino 
rinkiminį plakatą, iškeliantį 
Čekoslovakijos komunistinio 
režimo vykdomus pilietinių tei
siu pažeidimus. Kalėjime jo 
sveikata yra taip pablogėjusi, 
kad jo gyvybei gresia pavojus. 
Wonkos motina dabar paprašė, 
kad jos sūnus būtų bent 
perkeltas į ligoninę. 

New York. — Amerikos 
didžioji spauda vėl rašo apie 
Austrijos prezidento Kurt Wald-
heimo praeitį karo metu. Archy
vuose rasta medžiaga meta 
šešėlį, kad jis dalyvavo nacių 
vykdomose deportacijose bei 
žydu naikinimuose. Ir apie tai 
Amerika žinojo dar II Pasauli
niam karui nepasibaigus. 

Nauji įrodymai veda į tai, jog 
Amerikos žvalgybos agentūrai 
jis dirbo nuo 1946 metų ir vėliau 
per Austrijos užsienio tarnybą 
ir būdamas Jungtinių Tautų 
generaliniu sekretoriumi teikė 
žinias Amerikai. 

Dokumentai , kur ie daba r 
nepr ie inami 

Centrinė Investigacijos Agen
tūra pripažįsta, kad turi doku
mentus apie Waldheimą, tačiau 
jie pasilieka didžiausia paslap
timi. Anksčiau ir tai paneigė. 
Prieš tai buvo žinoma, jog pir
mą kartą Waldheimo ryšiai su 
naciais buvo paminėti 1948 m. 
Žinoma, kad paskutiniais karo 
mėnesiais Amerika norėjo turė
ti kuo daugiau asmenų, kurie 
būtų nusistatę prieš Sovietų 
Sąjungą ir vėliau galėtų padėti 
žinių rinkime. Strateginės tar
nybos įstaiga rūpinosi surinkti 
gerai išsilavinusius asmenis, 
mokančius daug kalbų ir ne 
vokiečius. Didelis dėmesys buvo 
kreipiamas į Joguslavijos Kroa
tijos provinciją. 

Dirbo kar tu su Amerika 

Izraelio žvalgyba mano, kad 
Waldheimas buvo prezidento 
Franklino Roosevelto ambasa
doriaus Allan Dulles paprašytas 
padėti kai kurių žinių surinki
me. Dulles tuo metu buvo 
Šveicarijoje ir iš ten vadovavo 
žvalgybos reikalams Balka
nuose. Vėliau jis reprezentavo 
Ameriką Austrijoje, Jugoslavi
joje ir kai kuriose kitose 
valstybėse, kai buvo sudaromos 
pokarinės vyriausybės Europo
je. Jis vėliau vadovavo CIA nuo 
1953 m. iki savo mirties 1961 m. 

Pirmasis po karo Austrijos už
sienio reikalų ministeris buvo 
pogrindžio rezistencijos prieš 
nacius vadas Kari Gruber. 1946 
m. jis rinko žmones aukštiesiem 
postam Austrijos užsienio tar
nybai ir reikalavo, kad nė 
vienas iš jų nebūtų turėjęs bet 
kokių ryšių su naciais. Tą 
atranką padaryti jis pavedė 
savo sekretoriui, kuriuo tada 
buvo Fritz Molden. rezistencijos 
kovotojas ir ryšininkas tarp 
Austrijos pogrindžio ir 

sąjungininkų. Jis tuo metu 
nešiojo Amerikos armijos leite
nanto uniforma ir vėliau vedė 
Dulles dukterį. 

I r š iandien rekomenduotų 

1945 m. rugsėjo 18 d. Wald-
heimas prašėsi pareigų Austri
jos Užsienio reikalų ministeri
joje. Jis pranešė, kad buvo iš 
kariuomenės atleistas sveikatos 
sumetimais, kai granata sužei 
dė jo alkūnę rusų fronte. Gruber 
pavedė savo sekretoriui Molden 
patikrinti jo praeitį. Amerikos 
žvalgyba suteikė geriausias re
komendacijas. Tada Gruber pa
kvietė Waldheimą būti jo pati

kimu asistentu. Molden šiuo 
metu leidžia Die Presse laik
raštį. Duotame intervievv jis 
pasakė, kad ir šiandien reko
menduotų VValdheimą slaptai 
užsienio tarnybai. Gruberis taip 
pat stipriai gina Wa!dheimą. 

Waldheimas greitai kilo Aus
trijos užsienio ministerijos 
tarnyboje, būdamas diploma
tiniuose postuose Vienoje ir 
Paryžiuje ir ambasadoriumi Ka
nadoje. J is buvo pirmuoju 
Austrijos ambasadoriumi 1955 
m. Jungtinėse Tautose. Iš ten 
atšauktas atgal i Vieną ir buvo 
Austrijos ministeriu. 1971 m. 
jis, Amerikos stipriai remiamas, 
tapo Jungtinių Tautų sekreto
riumi ir tose pareigose išbuvo 11 
metu. 

Sekretoriaus diplomatinės 
kelionės 

Jeddah . — Šiame Saudi 
Arabijos mieste lankydamasis 
Valstybės sekretorius George 
Shul tzas apkalt ino Iraną 
iššovimu raketos,kuri pataikė i 
tanklaivį Sea Isle City Ku-
vvaitui priklausančiuose van
denyse. Kalbėdamas spaudos 
atstovams, Shultzas pasakė, jog 
j is negali Iranui atskleisti 
planų, kas bus daroma ateityje 
Po pasimatymo su karaliumi 
Fahd, Shultzas pasakė, jog „Kai 
mes nuspręsime imtis akcijos, ir 
ji bus pradėta, jūs žinosite, kas 
yra daroma". 

Į Saudi Arabiją Shultzas at
skrido iš Izraelio ir vėl sugrįžo 

į Jeruzalę tęsti pasitarimų su 
ministeriu pirmininku Yitzak 
Shamir ir Užsienio reikalų 
ministeriu Shimon Perės. Po to 
sekretorius išskrido į Egiptą. Iš 
Egipto sekretorius išvyks į Lon 
doną. kur posėdžiaus su Jordano 
karaliumi Huseinu. 

Bus a tsakyta I ranui 

Shul tzas pasakojo, jog 
kara l iu s Fahd yra labai 
susirūpinęs Irano teroristiniais 
veiksmais. ..Aš užtikrinau 
karalių Fahd. kad Amerika 
padės Saudi Arabijai, jei tik bus 
reikalas, kai Iranas puls Persu 
įlankos valstybes. Tačiau tai 
nere iškia , kad Amerika 
tiesiogiai padės kovoti, nes 
sekretorius mano, kad Saudi 
Arabija yra pakankamai stipri 
pati apsiginti. Amerika tik 
darytų diplomatinius žygius 
visiškai izoliuoti Iraną, tačiau 
Persų įlankoje nenori įsivelti j 
agresyvinius veiksmus, bet. jei 
jos laivai bus puolami, tada gali 
atsakyti atitinkamu veiksmu. 

„Gali susidaryti sąlygos, kad 
mes turės ime veikt i , nes 
Amerikos laivyno flotilės čia 
nėra tik pasivažinėjimui atvy
kusios", kalbėjo Shultzas. 

Valstybės sekre tor ius 
pabrėžė, jog Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius ir toliau 
daro pastangas, kad įvyktų 
ginklų paliaubos. Manoma, kad 
Jungtinių Tautu Saugumo 
Taryba, kurion įeina didžiosios 
valstybės, galės Iranui pareikšti 
bendra protestą ir imtis dar nie
kada nebuvusios bendros bloka
dos. 

,,Gėdos siena" — 
klaida 

Ženeva. — Sovietų Sąjungos 
diplomatinės misijos Ženevoje 
patarėjas Stalislav Tcherniav-
ski numato, kad netolimoje 
ateityje bus nugriauta Ber
lyno mūro siena, vadinama 
..gėdos siena'", kurią prieš kelis 
dešimtmečius pastatė Rytų 
Vokietijos komunistinė valdžia, 
norėdama užkirsti kelią savo 
piliečių masiniam bėgimui į 
Vakarus. Kaip praneša Pasau
linė Liuteronų Federacija, so
vietų diplomatas, kalbėdamas 
Ženevos ekumeniniame in
stitute, pažymėjo, kad mūro sie
nos pastatymas buvusi klaida ir 
kad. jo nuomone, ši siena greitai 
išnyks. Jos dienos yra 
suskaičiuotos, pažymėjo sovietų 
diplomatas. Jis taip pat kalbėjo 
apie naująją Gorbačiovo poli
tiką, pažymėdamas, kad jos 
tikslas yra sustiprinti pasiti
kėjimą, pašalinti pasyvumą ir 
cinizmą, kurį išugdė praeities 
klaidos. 

Washingtonas. Prezidentas 
šeštadienį savo reguliarioje 
kalboje pastebėjo, jog padidėjo 
pavojus Amerikos laivams 
Persų įlankoje ir Amerika im
sis reikalingos akcijos, tačiau 
kokia t a akcija bus, jis 
nepasakė. Gynybos departa
mentas studijuoja planus, ką 
reikėtų daryti, kai Iranas ata
kavo tanklaivį su Amerikos 
vėliava. 

Amerikos pareigūnai nustatė. 
kad Silkvvorm raketa buvo 
iššauta iš Irano teritorijos. Tai 
pirmoji šios rūšies raketa, kuri 
pataikė į Amerikos vėliavą 
turintį laivą, kai Amerikos lai
vai pradėjo apsaugą alyvą 
vežantiems laivams. Ar bus at
sakyta į šią Irano ataką, pre
zidentas a ts isakė ką nors 
pasakyti. Bet jis pasakė, kad 
Amerikos karinės pajėgos pasi
liks Persų įlankoje. „Laisva 
navigacija tarptaut iniuose 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone pranešama, 
kad prezidento Reagano žmonos 
Nancy krūtinėje rastas vėžys 
nėra išsiplėtęs ir po jau 
padarytos operacijos jinai 
puikiai laikosi. 

— Maskvoje Associated Press 
žinių agentūra skelbia, kad 
Wade Roberts, 22 m. iš Vokieti
jos pabėgęs kareivis, pusę metų 
išgyvenęs Sovietų Sąjungoje ir 
dabar norįs sugrįžti į Ameriką, 
bus baudžiamas už atliktą 
dezertyro iš kariuomenės veiks
mą. Amerikos ambasada 
pažadėjo jam padėti sugrįžti, bet 
įspėjo, kad jis būtų pasiruošęs 
karo teismui. 

— Paryžiuje į UNESCO vir
šininko postą nominuotas 
ispanų mokslininkas Frederico 
Mayor. Jis tuoj pat pareiškė, jei 
bus patvirtintas, tuoj norės, kad 
Amerika ir Britanija sugrįžtų į 
Sią auklėjimo, mokslo ir kultū
ros re ika lu organizaciją. 
Buvusiam direktoriui Amadou 
M'Bovv buvo primetama, kad jis 
per daug yra palankus komunis
tams. 

— Vat ikane popiežius Jonas 
Paulius II sekmadienį paskelbė 
16 japonų misionierių 
šventaisiais, kurie mirė už 
tikėjimą Japonijoje prieš 350 
metų. 

— Kanados daktarai Lon
dono mieste, Ontario provincijo
je, palaikė kūdikio gyvybę 
gimusio beveik be smegenų, kad 
galėtų jos širdį įdėti kitam ber
niukui Los Angeles mieste, 
kuris buvo gimęs tik prieš 
keletą valandų, bet su dideliais 
širdies defektais. 

— Britanijoje siautė toks 
uraganas, kokio nėra buvę per 
300 metų. rašo Londono spauda. 
Jo metu žuvo 13 žmonių. 

— Maniloje buvo susektas 
kitas pasikėsinimas prieš Filipi
nų vyriausybę praėjusį 
sekmadienį. 

— Washingtone 9 metus 
veikė Palestiniečių Informacijos 
centras. Teisingumo departa
mentas buvo išdavęs leidimą 
šios įstaigos veiklai. Neseniai 
Valstybės departamentas įsake 
per 30 dienų uždaryti šią 
įstaigą. Jos tarnautojai palaikė 
artimus ryšius su teroristais. 

vandenyse yra mūsų pagrin
dinis principas, o ypač tame 
pasaulio regione", sakė pre
zidentas. 

..Mūsų laivynas toje įlankoje 
yra jau nuo 1949 metų ir kiek
vienas priešingas veiksmas 
susilauks atitinkamo atsaky
mo". 

Kinijos raketos I rane 

Gynybos departamentas sako, 
jog Irano Silkvvorm raketos yra 
išdėstytos įlankos pakrantėse ir 
gali lengvai pasiekti kiekvieną 
tanklaivį su alyva plaukiantį 
per įlanką į Europos kraštus ar 
į Japoniją. Gynybos sekretorius 
Caspar Weinbergeris taip pat 
apkaltino Iraną. Atrodo, jog 
Iranas bando padaryti kiek tik 
galima daugiau žalos ir ne vien 
tik Amerikos laivams. Silk-
warm raketas tik Iranas yra 
pirkęs iš Kinijos. „Aš manau, 
kad jie elgiasi neprotingai ir 
fanatiškai ir nesilaiko jokių 
civilizuoto pasaulio priimtų 
taisyklių", sakė Weinbergeris. 

Kapitonas p ra rado regėjimą 

Trys Kuvvaito pakrančių sar
gybos laivai palydėjo Sea Isle 
City tanklaivį į prekybinį uostą 
Al Shwaich, kad tuoj būtų 
pradėti taisymo darbai. Spro
gimas įvyko vėlai penktadienį 
ir buvo paliesti gyvenamieji 
jūreivių kambariai. įlenktos ge
ležinės sienos, išmušti stiklai. 
Visa tai buvo parodyta Kuvvaito 
televizijoje. Amerikos laivyno 
ekspertai pradėjo tyrinėjimus. 
nes norima daugiau sužinoti 
apie Silkworm raketas, sako 
diplomatiniai šaltiniai. Šioje 
atakoje buvo sužeista 18 tank
laivio įgulos vyrų. Kapitonas 
John Hunt prarado abiejų 
akių regėjimą, nežiūrint 
padarytos operacijos, kaip 
praneša Kuvvaito laikraštis 
ir Adan ligoninė. 

Sudaužė įrengimus 

Paskut inės radijo žinios 
pirmadienio rytą pranešė, jog 
sekmadienį Amerikos karinės 
pajėgos sunaikino dvi alyvos 
platformas, be kurių naudojimo 
negalima išsiųsti alyvos stati
nių. Prieš 20 minučių amerikie
čiai įspėjo iraniečius, kad pasi
trauktų iš tos vietos. Ir tik tada 
sunaikino alyvos išvežimo įren
gimus. Po to Gynybos departa
mentas pranešė, kad operacija 
laikoma baigta. Kongreso vadai 
sekmadienį apie tai buvo pain
formuoti, pranešė Baltųjų rūmų 
įstaigos viršininkas Howard 
Baker. Kuvvaitas pritarė šiam 
Amerikos veiksmui. Trys 
Senato Užsienio reikalų 
komiteto nariai demokratai pa
reiškė protestą, tačiau tai 
nesaisto Administracijos nu
tarimo. 

KALENDORIUS 

Spalio 20 d.: Artemas. Van-
delinas, Irena. Saule. 

Spalio 21 d.: Hilarijonas. Ur
šule. Rikentas. Gilanda. 

ORAS 
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ŠIRDIES ATAKOS 
REIKALAI (3) 

Širdininko dvasinis stovis 
turi būti atsakantis, jei 
laukiama reikiamo pasitai
symo po širdies atakos. 

Mediciniška t iesa 

Kaip bus su darbu po širdies 
atakos? Dabar gydytojai vis la
biau skatina judėti dar ligo
ninėje esančiuosiuos po širdies 
atakos vieną, kitą savaitę po 
nekomplikuoto širdies raumens 
pakenkimo. Toks a t s a r g u s 
ligonio minimalus judėjimas — 
toks įsitempimas net dvejopai 
jam pasitarnauja: 1. jam pačiam 
parodo, kad jis taisosi ir 2. 
pakviestiems šeimos nariams 
(vyrui ar žmonai) rodo. kaip 
ligonis ar ligone vykusia i 
atlieka fizini darbą. 

Širdies ataką seka įvairios 
psichologinės, socialinės ir 
finansinės s u n k e n y b ė s . 
Širdininko pajėgumas, ypač jau 
apleidus ligoninę, jas įveikti 
didžia dalimi priklauso nuo 
šeimos pagalbos. Mums nepake
liui su tokiu vyru. kuris, iš 
ligoninės parsivežęs žmoną po 
širdies atakos jai sako: ,.A.š tave 
dabar apleisiu..."' Tik kai sūnus 
užtikrina, kad jis savo motiną 
globosiąs, tada ir vyras — tėvas 
atsikvoši ir ryžtasi kartu su 
sūnumi padėti ligonei galutinai 
pasitaisyti po širdies atakos. 

Visai natūralu yra nusiminti 
gavus širdies ataką. Gali praeiti 
du ar net šeši mėnesiai, kol toks 
prislėgimas galutinai tokį ligonį 
apleidžia. Tokio ligonio šeimos 
nariai irgi gali baimintis palikti 
namuose vieną vos iš ligoninės 
grįžusį širdininką, nes jie vis 
galvoja apie jo sveikatos stovį. 
Žmona ar vyras gali baimintis 
ir apsiimti nešti didesnę naštą 
tvarkant namu apyvoka bei 
pinigines sunkenybes. 

Nerimast is a t s i r a n d a 
pensininkui , g r įžus iam iš 
ligoninėSjdel susigrąžinimo in
tymumo. Širdininko nusiteiki
mas, kad yra aplamdytas visam 
gyvenimui atsiranda pavidale 
r-unkaus miego, neva lgos . 
nuovargio, susijaudinimo ir ne
noro ušsiimti kadaise pamėgtais 
dalykais. Tokie negerumai ima 
drumsti širdininko dienas. Juos 
reikia aptarti, nes tokie nusis
kundimai prilygsta skausmui. 
Dauguma gydytojų tvir t ina, 
kad kai pacientas jaučiasi galįs 
taip elgtis, nėra priežasties 
vedusiems nepradėti intymiai 
užsiimti taip, kaip jie elgėsi 
prieš širdies ataka. Svarbus tuo 
reikalu yra mediciniško per
sonalo atvirumas, kalbant su 
ligoniu. Pe r sona la s gali 
nurodyti į širdininko turimą 
rimtą nusiminimą — depresiją, 
kurios nugalėjimui ligonis turi 
susilaukti pagalbos. 

Visiems širdininkams rūpi. 
kada je gali pradėti seniau 
turėta darbą dirbti. Gydytojas 
gali patarti širdininkui laike 
dviejų, trijų mėnesių sugrįžti i 
turėtą užsiėmimą. Iš tikrųjų, 
80%-905 visų širdies ataką 
atlaikiusiųjų gali minėtam 
laike pradėti įprastą — anksčiau 
turėta darbą. 

Gydytojas turi nurodyti ligo
niui galimas negeroves, pvz. 
kad imami širdžiai vaistai gali 
apslopinti intymumui potrauki 
ir jo atlikimą. Labai svarbus yra 
abiejų — vyro ir žmonos garbin 
gas bendradarbiavimas. Tas su
mažina baimingumą ir padeda 
išvengti nepasitenkinimo. 

Gydytojas su padėjėjais sten
giasi širdininką gydyti kaip 
galima geriau. Kartu nepamirš 

tama, kad jo šeimoje kam nors 
k i tam gres ia koks nors 
negerumas. Gydytojo pareiga 
yra perspėti, kad kiekvienas šir
dininko šeimoje turėtų tirtis dėl 
širdies negerovių, kad jie būtų 
gydomi ligai dar neatsiradus. 

Negerai, kad mus nuo mažens 
kai kurie asmenys nuteikia, 
kad darbas yra prakeikimas. 
Tai baudžiavos, vergovės, prie
spaudos atodūsis. Girdi, be dar
bo žmogus būtų galėjęs laim
ingai gyventi, jei būtų nepra-
sikaltęs. 

Šitokį neteisingą dėl darbo 
nusiteikimą kiekvienas pakeis
kime visai priešingu nusitei
kimu: tvirtinkime, kad mums į 
mėgiamą darbą dienų permažai. 
Iš tikrųjų, darbas nėra pra
keikimas, o palaima. Be darbo 
mes visi taptume bukapročiai. 
Ypač l ietuviai pensininkai 
pamilkime darbą kaip geriau
sią vaistą mūsų sveikatai, ypač 
širdžiai. 

Kol š irdininkas t inkamai 
nenusiteiks darbui, tol stebėsis, 
kai gydytojas patars jam regu
liariai mankš t in t i s , nuolat 
fiziniai užsiimti. Mat tiesa yra, 
kad reguliarus darbas, net toks 
ar dar didesnis, negu ligonis dir
bo prieš širdies ataką, yra viena 
labai svarbi priemonė žmogui 
atsigauti po širdies atakos. 
Mums nereikia pamėgdžioti 
tokių, kurie bijo po atakos net 
pirštą pajudinti. Todėl nėra 
jokios priežasties širdininkui po 
atakos vengti džiaugsmingos 
namų ruošos ir lengvo judėjimo 
— makštos vaikščiojant, ant 
lygios žemės dviračiu važiuojant 
per pirmąsias tris savaites, su
grįžus į namus iš ligoninės. 
Žinoma, gydytojas patars šir
dininkui, kada jis galės sun
kesniu darbu užsiimti. 

Prie ligoniniu širdininkams 
yra pravedami reguliarūs užsiė
mimai icardiac rehabilitation 
center). Ten jiems mankšta yra 
labai vykusiai pri taikoma. 
Sakysim, tris kartus savaitėje 
ten a t s i l ankęs š i rd ininkas 
įgauna pasitikėjimą, jog galis 
pagerinti savo pajėgumą ir jam 
daro gerą įtaką ten atsilanką 
kiti širdininkai. Ten pasikalba 
vieni širdininkai su kitais. Pa
mato, kad yra daug žmonių, 
turinčiu negerumų su širdimi ir 
tas nuteikia širdininką būti 
Dangui dėkingam ir džiaugtis 
sugebėjimu darbuotis taip kaip 
išgalima. 

prie širdies pakenkimo, bet jo 
mes negalime sukontroliuoti; 
negalime pasirinkti vien svei
kus tėvus. Todėl tvarkykimės 
su galimais sukontroliuoti 
širdies priešininkais ir mūsų 
širdims šviesios dienos nebus už 
kalnų! 

Pasiskaityti. Jane Kinder-
lehrer: ,,How to Feel Younger 
longer". Rodale Press, Emmaus, 
Pa. 

P o v i l a s ir E m i l i j a K a n t a i n u o t a i k i n g a i s e k a k u l t ū r i n e programą Alvudo 
p a ž m o n v i e L i e t u v i o sodvboje. . . . , ... 

Nuotr. M . N a g i o 

Lietu v ia i Floridoje 

St. Petersburg, Fla. 

SOLISTŲ M. IR V. MOMKŲ 
KONCERTAS 

G e n o v a i t ė K e v ė ž i e n ė ir Stasė su L e o n u R u m š a i atidžiai k lausos i a p i e sveika
ta p r a n e š i m o A l v u d o pažmonyje L i e t u v i o sodyboje. 

Nuotr. M . N a g i o 

dvejopas valgis: (a) gausus gyvu
liniais riebalais ir (b) gausus 
cholesteroliu, kaip trynys, 
mėsa. kepenys, dešros, dešrelės, 
šokoladas... Prisiminkime, kad 

savai širdžiai atakos pavojų 
pusiau. 

Cholesterolio kiekis kraujuje 
normaliai gausėja, žmogui il
giau gyvenant. Su amžiumi 

nėra ko bijotis dėl per mažo cho- t a i p p a t a u g a „vidutinio" ir 
..didelio" širdžiai cholesterolio 
gausos pavojus. 

Sekanti lentele nurodo, kokio 
amžiaus žmogui koks choleste
rolio kiekis yra per didelis. 

lesterolio kiekio kraujuje. nes jį 
gamina kepenys — ir tik tiek. 
kiek kūnui jo reikia. Todėl su 
maistu cholesterolio nenaudo
kime — būtinai venkime choles
teroliu gausaus maisto. Maistas 
gali visai neturėti cholesterolio. 
Nenusiminkime — kepenys jo 
pagamins kiek reikia. 

Paskiro žmogaus kraujuje cho
lesterolio kiekis įvairuoja. 
Cholesteroliu per riebų kraują 
galima sukontroliuoti normaliai Amžius 
— s%reikai maitinantis. O nesu
kontroliuota kraujuje choles
terolio gausa pagreitina 
širdies ataką. Amerikoje vy
rams ir moterims daugiausia 
mirčių dėl širdies atakos suke-

I lia kaip tik tas kraujo choles
teroliu pariebėjimas. Kiti du po 
cholesterolio svarbiausi širdies 
atakos sukėlėjai yra pakeltas 
kraujospūdys ir rūkymas. 

Didžiausios skalės su žmonė
mis atlikti tyrimai nustatė, kad 
širdies atakos proporcingai 
dažnėja,kraujui riebėjant cho
lesteroliu. Toks atakų gausė
jimas prasideda kraujui surie 
bėjant cholesteroliu 200 mg'*. O 

20-29 
30-39 
40-virš 

Normuokime savo 
cholesteroli pagal 
šiuos duomenis 

Geras kiekis 
cholesterolio 

Virš 180 mgK 
Mažiau 200 mg7r 
Mažiau 200 mg?c 

Vidutiniai pavojingas 

20-29 
30-39 
40-virš 

Virš 200 mg% 
Virš 220 mg<7r 
Virš 240 mg^ 

Labai pavojingas 

20-29 
30-39 
40-virš 

Virš 220 mg% 
Virš 240 mg<£ 
Virš 260 mg^ 

Mums nakaks žinoti, kad čia 
Amerikoje vienas iš keturių 

Cholesterol is — st ipr iausias 
š i rdies pr iešas 

Iš visų širdies arteri jų 
užkimsėju cholesterolis yra pats 
stipriausias. Todėl su juo nuo
dugniau čia susipažinkime. Da 
bar daugelis jau žino. kad krau
juje gausus cholesterolio kiekis 
'viršijąs 180 mgrž) žymiai priar 
tina širdies ataką. 

Cholesterolis yra į riebalus 
panaš i medžiaga dipid ' . 
naudinga ir reikalinga kūnui 
pagaminti celių apvalkalą — 
membreną ir hormonus. Tai 
kūnui labai svarbios choleste
rolio pareigos. Tas riebalas 
kraujuje yra susijungęs su jame 
esamais baltymais. Tų dviejų 
medžiagų junginys medicinoje 
vadinamas riebaliniu baltymu 
• ..lipoprotein'*'. Cholesterolio 
kiekis kraujuje yra svarbus 
taip. kaip ir vandens: jų turi 
būti tik tiek, kiek kūnui rei 
kia: nei per daug. nei per mažai 

Cholesterolio kiekį kraujuje 
įtakoja du dalykai: 1. pavelde 
jimas (..genetic makeup") ir 2. 

kai kraujas cholesteroliu amerikiečių turi cholesteroliu 
suriebėja iki 240 mg^, širdies p e r riebų kraują: tai yra,per 
atkakos pavojus padvigubėja. 180 mĝ f savo kraujuje choleste-
palyginussu tokiu pavojumi, rolio. Tokio riebumo kraujas 
kai kraujuje cholesterolio yra turi būti suliesintas iki 180 
tik 200 mg'?. Dar greičiau šir- m g r / ar dar žemiau. Tai yra 
dies atakos pavojus didėja, kai įmanoma atlikti. Todėl kiek-
kraujas cholesteroliu dar labiau vienas mūsiškis tegul, gydyto-
pariebėja. jo globoje būdamas, pasitikrina 

Šio krašto sveikatos įstaigos laboratorijoje (toks tyrimas nie-
<The National Heart. Lung and ko pensininkui nekainuoja 
Blood Institute ir The Coronary parodžius Medicare kortelę) 
Primary Prevention Trial) įtiki- savo kraujo riebumą ir pildo 
nančiai nustatė, kad choleste- gydytojo patarimus, nurodan-
rolio kiekio sumažinimas krau- čius, kaip savo kraują suliesin-
juje sumažina širdies ligų ti iki reikiamo lygio — iki 

Turėti balso talentą tai yra 
didelė Dievo dovana, o jį kulti
vuoti ir perduoti auditorijai tai 
meilė artimui. Giesmė ir daina 
žmogų džiugina, skaidrina kas
dienybę. Klausytojas išgyvena 
su solistu dainuojamą dainą, už
miršta gal kartais labai sužeis
tą skausmo apimtą širdį — 
išgyvenimą. 

Solistai Margarita ir Vaclovas 
Momkai kaip tik yra tie, kurie 
visą savo gyvenimą dalijasi savo 
giesmėmis ir dainomis, dainuo
dami „Dainavos" ansamblyje, 
Marąuette Parko parapijos 
bažnytiniam chore, Chicagos 
lietuvių Operos chore ir jie 
atlieka statomose Chicagos lie
tuvių operose pavienias vokali
nes partijas. Dainuoja kviečiami 
įvairių organizacijų paren
gimuose, ką tenka skaityti 
spaudoje. Jų repertuare yra solo 
ir duetų kūrinių: lietuvių 
kompozitorių, pasaulinių 
kompozitorių, operų arijų solo ir 
duetų, lengvo žanro muzikos. 

Sol. Margarita Momkienė — 
sopranas yra lavinusi ir gilinusi 
dainavimo studijas pas šiuos 
muzikus: St. Sodeiką, VI. 
Baltrušaitį, A. Stephens, Tom 
Wilkman, Wm. Belland ir da
bartiniu metu pas muz. komp. 
Darių Lapinską. Margarita turi 
gražų,gerai išlavintą balsą ir 
vaidybinį talentą. Tad ją ma
tome statomose Chicagos 
lietuvių operose atliekamas par
tijas šiose operose: La Traviata, 
Jūratė ir Kastytis, Carmen, Na-
bucco, Pagliacci, I Lituani ir ki
tose. Yra dainavusi pagrindines 
solo partijas ,,Dainavos" an
samblio pastatymuose. Atlikusi 
koncertus Detroite, Clevelande, 
Omahoje. Ji yra susilaukusi 
muzikos kritikų šiltų įverti
nimų. 

Sol. Vaclovas Momkus — ba
ritonas, savo balsą lavino pas 
muz. St. Sodeiką, VI. Baltrušai
tį, A. Leparską ir D. Lapinską. 
Dainuodamas ilgus metus an
sambliuose ir Chicagos lie
tuvių operoje, atlikdamas ir solo 
partijas. Dalyvauja ir pavie
niuose koncertuose. 

St. Petersburgo BALF'o sky-
j rius rengia šių iškiliųjų solistų 
j M. ir V. Momkų koncertą, š.m. 

lapkričio mėn. 4 dieną, 5 vai. 
p.p. Lietuvių klubo salėje, 
Floridoje. 

Kviečiami visi ne tik vietiniai 
lietuviai, bet ir iš tolimesnių 
vietovių. Nepraleiskime šios 
taip retos progos išklausyti pui
kaus solo ir duetų koncerto, o 
BALF'o skyrius bus jums 
dėkingas. 

V. B. 
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DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. VUAY BAJAf, M.D., S.C 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR OOOS CHIRURGUA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 4 3 4 - 5 6 4 9 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. tel. LU 5-0548; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
C Y D Y t O j A S IR CHIRURGAS 

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

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

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

7722 S. Kedzie A ve . , 
Chicago, III. 60652 

Pirm , antr. ketv >r penkt. 
pagal susitarimą 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - N E R V f IR 

EMOCINĖS LICOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLTLDINC 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

2 6 5 5 W. 6 9 St . 
Tel . 7 7 6 - 9 6 9 1 

pirm. 12-2 v. p.p.; t reč. 12 • 2 v. p.p. 
penkt.: 1 - 3 v. p.p. 

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

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 <r Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

J O K Š A 
V A I K Ų L I G O S 

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

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS I U .OS 

( I I I R U R U I A 
6132 S Kedzie. Chicago. III 

I ei. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin. III. 60120 

Tel 742-0255 
Valandos p.igal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. . Chicago 
VVA 5-2670 arba 48°-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O P O S I K .OS 

KOSMFTINF C HIRURUIA 
Valando* pa£.i! --ti Mt.> n m a 

DR. L D. PETREIKIS 
( M N 7 V G Y D Y T O M 
8104 S. Roberts Road 

I mvlta i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal •.usit.irim.t 

DR. ALGIROAS K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus ir kraujo hgos 
Nechirurgmis 'šsipletusių venų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir [ namus 

galimybę ir mirtingumą nuo šir
dies atakos. 

Medicina dabar tvirtina, kad 
sumažinimas kraujuje choles
terolio kiekio yra pats svar 
biausias dalykas širdies svei 
katingumui. 

maksimalaus sumažinimo 
lietuviškai širdžiai širdies 
atakos pavojų. 

Išvada. Užbėgimas širdies 
atakai už akiu ir yra pats 
geriausias nuo jos apsisaugo
jimas. Toks užbėgimas yra ne 

Minėtu įstaigų tyrimai kas kita, kaip sutvarkymas visų 
nustatė , kad cholesterolio širdies atakos prišaukėjų: krau-
kiekio sumažinimas kraujuje jo suriebėjimo (trejopų, svar-
vienu procentu sumažina širdies biausia cholesteroliui, rūkymo. 
at;ikai pavojų dviem procentais, pakelto kraujospūdžio, nutuki-
0 tie minėtuose tyrimuose mo, užsisėdėjimo, kraujo rūkš-
dalyvave žmonės, kurie tingumo, saldumo ir nervini-
sumažino savo kraujuje mosi del mažmožio. Paveldėji-
cholesterolio kiekį 251 nukirto mas irgi prideda savo trigrašį 

PAPIGINTAS VAIDINIMAS 

Pirmaujantis Goodman teat
ras Chicagoje, 200 So. Colum-
bus Dr., šj sezoną kiekvieną 
vakarą prieš vaidinimą nuo 6 
vai. v. pardavinės tos dienos 
bilietus už pusę kainos. 

DR. 2IRUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AK1L. LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. - 337-1283 

Tel . RE-llance 5-1811 

DR. VVALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3825 West 591h Street 
Vai pirm . antr., ketv. ir penkt 

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

Tel. ofiso ir buto: OLvmpic 2-415° 

DR. P. KISIELIUS 
C.YCTi TOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 5Cth Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

išskvrus treč Sešt 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONT1CS - karūnėles 
tilteliai, plokšteles " bendro^ praktika 

2 8 5 9 W. 59 S t . Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kaiba lietuviškai'* 

OPTOMFTRISTAS 
Ftkrira aki* Pritaiko akinius ir 

..C ontai t lenses 
2 M 8 VV 7ls t St. - Tel. 737-5149 

Vai pa>>al susitarimą U/darvta treč 

I)r T umasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Spetialvbc C hirurfciia 
2454 V\est 71st Street 

Tel. 434-1818 Re/ 852-088° 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
SpeoaUbe Vidaus ir plaučiu lieos 

2*36 W. 71»t St.. Chicago. M. 
T«4.: 434-0100 

11800 Souttiw«st Hlgtmay 
Pato* Haighu. Hl. 08403 

312)341-4220 ?312) 341-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
§e*t pagal susitarimą 

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel. 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU I IC.OS 

SPE( IALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 8 H t Street 
Ofiso tel. RE 7-1168. 

Reitd. 385-4811 
Dr. Tumasonio ofl»a perėmė 

DR. S. LAI 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71*t Street 
434-2123 

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

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C 
Specialvbe Vidaus ligg fcvdvtotas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austinl 

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 5 8 6 - 7 7 5 6 

J O H N P. VVAITKUS, M . D . , F A C S 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Te l . 927—3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai. pagal susitarimą pirm., antr. 
Ketv. Ir penkt. nuo 3-7 v.v. 
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Perestroika" Sovietų Sąjungoje 

PLANAI IR KLIŪTYS 
„Persitvarkymas — tai msų 

vidaus reikalas. Jį pagimdė vi
diniai mūsų šalies poreikiai. Tai 
ne išmonė, ne koks nors keistas 
sumanymas žmonių grupės. Ne, 
gyvenimas mus atvedė prie per
si tvarkymo.. . Tačiau mūsų 
visuomenė turi daug problemų. 
Yra politinio proceso, mūsų 
demokratijos raidos problemų. 
Yra problemų socialinėje sfe
roje, ekonomikoje. Yra proble
mų ir dvasinėje sferoje, dorovės 
ir moralės sferoje. Persi
tvarkymas turi išspręsti, panai
kinti šias susikaupusias pro
blemas, prieštaravimus, suteik
ti socializmui antrąjį kvėpa
vimą liaudies labui socialistinių 
vertybių pagrindu". 

Šiuos žodžius pasakė M. Gor
bačiovas IX.29 Sverdlovo salėje 
Kremliuje, priimdamas didelę 
grupę (365 asmenų) Prancūzijos 
visuomenės atstovų („Iniciatyva 
— 87"), kurių tarpe buvo daugy
bė žymių asmenų, valstybi
n inkų , par lamento narių, 
valdžios žmonių, o taip pat ko
munistų partijos vadovai ir 
netgi vyskupas Jose Roseje. M. 
Gorbačiovas taip pat pasakė 
užbaigęs rašyti knygą apie 
persitvarkymą ir naują mąs
tymą, kurioje bus surašyta visa, 
kas jau atlikta ir nusakyti 
to l imesni planai. Esą per 
nepilnus dvejus metus daug kas 
p a d a r y t a ekonominėje, or
ganizacinėje srityje, nemaža 
nueita laisvėjimo keliu. 

Pasikeitimai ryškūs — paste
bi ir Vakarų Europos spauda ir 
drauge nurodo kliūtis, kurias 
sutinka „persitvarkymo" pro
gramos vykdytojai. 

Nurodoma, kad, paskelbus re
formas ir vykdant didžiulį dar
bo žmonių spaudimą, šiek tiek 
padidėjusi gamyba, tačiau yra 
sričių, ypač mašinų gamyboje, 
kur sumažėjusi ir dar krintan
t i . Pablogėjusi ir finansinė 
būklė, atsiradęs devyzų trūku
mas. Tai aiškinama naftos 
ka inų kr i t imu pasaulinėje 
rinkoje. Neatsiradę ir daugiau 
butų, o pastačius naują namą — 
butų vis dar laukią didžiausia 
eilė prašytojų, tačiau, kaip pa
stebi vilniškė spauda, neretais 
atvejais protekcijų ir kyšių 
keliu butą gaunąs „pirmasis 
eilėje be eilės". 

Buvę panaikinta 60,000 įvai
rių įsakų, kurie biurokratijos 
būdu paraližavę įmonių bei 
įstaigų darbą, tačiau šių įsakų 
panaikinimas nepalietęs nei 
valdžios, nei KGB institucijų. 
Vadinasi, saugumas ir toliau 
lieka visagalis. 

Patys Sovietų ekonomistai 
pranašauja, kad dėl staigių per
sitvarkymų galinti atsirasti 
infliacija, o bedarbių skaičius 
padidėsiąs ligi 20 milijonų, kas 
iššauktų ekonominio gyvenimo 
chaosą. 

Tam tikra prasme neigiamai 
veikiąs ir valdžios puoselėjamas 
blaivybės sąjūdis. Sumažinus 
alkoholio gamybą ir labai apri
bojus jos pardavimą, vodkos bu
telis virstąs „aukso valiuta", pa
našiai kaip buvo karo ir poka
rio metais. Labai išplitęs ir 
naminės gaminimas. Apie tai 
vilniškė „Šluota" (Nr. 15) rašo, 
kad įvykęs didysis komunalinių 
butų ir kaimo girių suartėjimas. 
„Penkerių metų naminės deg
tinės gaminimo planas su kau
pu įvykdomas per vienerius 
metus". Esą kauniečiai degtinę 
pasigamina netgi darbo metu, 
per pietų pertrauką, nusipirkę 
cukraus ir jį sumaišę su mie
lėmis ir džiovinta 'uona. „Šluo
ta" dar pastebi: „Sako išeina 
toks šamarliakas. jog lyg kirviu 
nuo koto verčia". 

* 

Visoje Sovietų Sąjungoje buvo 
ir t ebėra daugybe valdi 

ninkų-biurokratų įstaigose, ku 

rių dauguma praktiškai neturi 
darbo. Buvo „prigriebti" ir jie. 
Bet kaip visa tai yra praktikoje, 
gražiai pavaizduoja „Šluota" 
šiomis eilutėmis: „Skyriuje 
gerokai pakilo darbo atmosfera. 
Vykdydami asmeninius persi
tvarkymo planus, Algis ir aš 
sumažinome šachma^ partijų 
kiekį. Tą pačią partiją žaidžia
me ant dviejų lentų, paslėptų 
kiekvieno stalčiuje. Eilinį ėjimą 
pranešame pašnibždomis. Te
resė mezginį iš po stalo išsi
traukia tik tada, kai nebūna 
viršininko ir pavaduotojo. Zita, 
nuolat tipendama į tualetą pa
rūkyti, raustelėja ir droviai 
pas i skundžia negaluojant i 
viduriais. Milda ir Matilda, 
pasižadėjusios mažiau ekskur-
suoti po pai laotuves, kasdien il
gokai užtrunka derinimo val
dyboje, nors lig šiol neaišku, ką 
ir su kuo jos derina. Dėl persi
tvarkymo pradžioje nuskriaus
ti 30 rublių baudomis Augis ir 
Kęstas nešiojasi prie širdies ne 
tik plokščią buteliuką, bet ir 
muskato riešutinę. Anekdotus 
pasakojame nekeldami galvų 
nuo popierių... Trumpai tariant, 
mūsų skyriuje vis gražėja stip
rios drausmės ir geros tvarkos 
fasadas". 

VISUOMENINIS PAL. JURGIO 
MATULAIČIO VEIDAS 

V. BAGDANAVIČIUS 

M. Gorbačiovo neramina ir so
vietinių rusų p. v-ergtų tautų 
judėjimas. Štai svarbesni jo 
valdymo laikais įvykiai : 
kazakų demonstracijos Taš
kente, pabaltiečių demonstraci
jos Taline, Rygoje ir Vilniuje, 
kur dalyvavę iš viso apie 12,000 
asmenų. (Tokį skaičių nurodė 
„Der Spiegei"). Kyląs masinis 
judėjimas prieš karą Afganis
tane, Aschabazebe valdžios lei
dimo susikūrusi karių, kovoju
sių Afganistane, sąjunga. Di
delė grupė asmenų reikalavo 
leidimo pastatyti paminklą 
Stalino aukoms. Spaudoje pasi
rodė reikalavimų, kad būtų 
viešai skelbiamas k a r i n i s 
biudžetas, kaip yra demokra
tiniuose kraštuose. Pasisakoma 
prieš per didelį apsiginklavimą, 
o „Literaturnaja gazeta" rašė, 
kad mobilizuoti karinei prie
volei studentus esanti trumpa
regystė ir kvailumas. 

M. Gorbačiovas daug dėmesio 
skiria jaunimui ir nori jį pri
t raukt i „perestroikos" vyk
dytojais. Tačiau ta i j am 
nesklandžiai vyksta. Nūdienis 
Sovietų jaunimas mažai domisi 
komunizmu, komjaunimu, par
tinėmis teorijomis, ateizmu ir 
reformomis. Jam daugiau rūpi 
gera draugystė, mados, džinsai, 
rock muzika, video, stereo, kos
metika, seksas, šokiai, be to, 
plintąs alkoholizmas, narkotikų 
vartojimas ir net homoseksua
lizmas. O Maskvos kabaretinis 
dainininkas Švanecki šitaip 
uždainavęs: „Mes dabar turime 
ką skaityti, galime daug ką ma
tyti, tačiau vis dar neturime pa
kankamai ką valgyti ir kuo 
apsirengti". Patys komunistų 
vadai teigia, kad trečdalis jų 
jaunimo neturi komunistinės 
dvasios. 

Iš kitos pusės, kyla reikala
vimas nuimti laiškų, telefono, 
knygų, laikraščių cenzūrą. Vis 
daugiau kyla balsų, kad būtų 
suteiktos žmogaus teisės bei 
laisvės, įskaitant religios laisvę. 
„Der Spiegei" rašo, esą pasta
ruoju metu net penkiose Gali
cijos (Ukrainoje) vietovėse apsi
reiškusi Švč. M. Marija. Jos 
apsireiškimus stebėję pusė mili
jono gyventojų. Bet kai jie pra
dėjo kitiems apie apsireiškimus 
pasakoti, buvę milicijos sulai
komi ir baudžiami piniginėmis 
baudomis. „Maskovskaja No-
vosti" laikraštis juos energingai 
gina. Iš viso „persitvarkymas", 
nors atneša nemaža laimėjimų, 
sutinka ir daugybę kliūčių. 

b . kv. 

Jurgis Matulaitis yra mūsų 
visuomenei jau pristatytas kaip 
pamaldus žmogus. Tą jo bruožą 
yra sustiprinęs jo paskelbimas 
palaimintuoju. Tačiau teisingai 
yra pasakęs Šv. Ignas Lojolą 
viename savo laiške vienam jė
zuitų vyresniajam, kad Dievas 
kartais myli mumyse kitus 
dalykus labiau negu mūsų 
maldą (Geistliche Briefe, red. 
Otto Karrer ir Hugo Rahner, 
1942 m., Benzinger, Koeln, 163 
psl.). 

Šis pasakymas savo labai 
gerą tikrovę randa Jurgio Ma
tulaičio veikloje. Šalia to, kad jis 
buvo pamaldus žmogus ir vie
nuolinio gyvenimo organiza
torius, pirm to ir net virš to jis 
buvo žmogus, kuris suprato 
visuomeninio gyvenimo pro
blemas ir darė daug pastangų 
tas problemas moksliškai išsi
aiškinti ir stengėsi su tomis pro
blemomis supažindinti kitus, 
kad jie tų problemų nepraleis
tų negirdomis. Jis pats nesi
veržė socialinio mokslo mokytis 
iš socialistinio nusiteikimo 
sociologo profesoriaus Liudviko 
Krzyvickio. Tam tikslui jis su
organizavo grupę žmonių iš 
Varšuvos vadovaujančių ka
talikų ir pats buvo uoliausias jų 
studentas. Čia išmoktą mokslą 
jis rūpestingai stengėsi perteikti 
Lenkijos ir Lietuvos visuo
menei, organizuodamas sociali
nius kursus ir skaitydamas pa
skaitas Petrapilio dvasinėje 
akademijoje. 

Dėl to ir dėl kitų priežasčių, 

kaip vėliau pamatysime, verta 
susipažinti su visuomeniniais 
Jurgio MatulaįČio raštais. Siejo 
raštai padės nums palaimin
tajame Matulaityje atrasti tokį 
žmogų, kuris daugelio net jo 
gerbėjų nėra atrastas. Šiam 
supažindinimui paimkime jo 
studiją, paskelbta Kaune 1909 
metais žurnale ..Draugijoj" 
31-32 numeryje, liepos - rug
pjūčio mėnesių 327-350 psl. 
Studija yra pavadinta „Trum
pas išsiaiškinimas šių dienų 
socialinio klausimo". 

Ne socializmas kaltas už 
socialinio klausimo buvimą 

Labiausiai nelaukta tiesa, su 
kuria susitinkame skaitydami 
Jurgio Matulaičio studiją, kad 
jis nekaltina socializmo už tai. 
kad šiais laikais yra plačiai 
iškilęs socialinis klausimas. Jis 
tiesioginiu būdu pasisako prieš 
tuos, kurie kovą su socializmu 
laiko priemone nugalėti socia
linėms negerovėms. Jie „mano, 
kad socializmas esąs priežastimi 
visokių subruzdimų, apsireiš
kiančių šių dienų visuomenės 
gyvenime. Tai ne tiesa" (328 
psl.). 

Ir Matulaitis randa reikalo 
tai dar pakartoti, kai skatina, 
kad per siaurai į kylančias 
visuomenines negeroves nebūtų 
žiūrima. Per siauras požiūris 
yra tas, kai socialinių negerovių 
kilmę primetama socializmui 

„Ne dėl socialistų pakurstymų 
atsirado tūl i negalavimai 
visuomenės kūne, bet dėl tų 
negalavimų atsirado ir plinta 
socializmas" (328 p. K 

Toliau mes pamatysime, kaip 
Matulaitis kildina socialinio 
klausimo buvimą ir kokia yra jo 
prigimtis. Labai ryškiai Ma
tulaitis supranta šios problemos 
aktualumą. \ socialines pro
blemas Matulaitis žiūri kaip į 
tokį visuomeninį uždavinį, 
kuris mūsų laikais iškyla ir nuo 
kurio sprendinio dalyvavimo 
nėra laisvas joks žmogus. 
„Kiekvienas pilietis privalo 
pažinti ir suprasti tą klausimą 
ir pažinęs prisidėti, sulig savo iš
galėms, priėjo sprendimo" (327 
p.). 

Kas y ra socialinis 
klausimas 

Atsakydamas į klausimą, kas 
yra socialinis k laus imas 
Matulaitis išeina iš konkrečių 
apraiškų, kaip šis klausimas 
kyla. Sis klausimas nėra tas 
pat, kas visuomenės mokslas. 
Taip pat jis nėra tas pat, kas 
ekonomijos mokslas. Tai yra 
atskirų visuomeninių vargų ar
ba trūkumų mokslas. Matulai
tis atskirai sustoja prie tų 
trūkumų, kurie sudaro socia
linio klausimo objektą. Pirmoje 
eilėje tai yra darbininkų atlygi
nimo klausimas. Svarbu yra 
visuomenei, kad darbininkai 
gyventų pasiturinčiai. Socia
linis klausimas kyla amati
ninkų ir smulkių pirklių reika

lu. Matulaitis kreipia dėmesį į 
tai, kad smulkiam pirkliui 
sunku išsilaikyti prieš stam
baus prekybininko kapitalą. 

Trečioje vietoje Matulaitis 
kreipia dėmesį į moters klau
simą. Į šį klausimą, pasak jo, 

Ekonominių priemonių tobu
lėjimas neša su savimi ir so
cialines problemas. Vandens tei-
kimo vamzdžių įvedimas mies
tuose paliko be darbo tūkstan
čius vandens išvežiotojų (331 
p.). Panašiai ir elektros įve-

tenka žiūrėti iš dviejų skirtingų dimas atleido nuo darbo daug 
pusių. Iš vienos pusės reikia pa
gelbėti moteriai, kad jai ne
reiktų eiti uždarbiauti, aplei
džiant savo šeimą. Bet iš kitos 
pusės Matulaičiui rūpi moterys, 
kurios ilgus metus besimokiu
sios ir besilavinusios neranda 
šių dienų visuomenėje atitinka
mos dirvos, kurioje galėtų 
pasireikšti 1329 p.). 

Į socialinį klausimą įeina ir 
ūkininkų reikalai. Ūkininkų 
problema kyla taip pat sudėtin
gu būdu. Vieni ūkininkai turi 
žemės per mažai, kad galėtų 
ūkiškai išsilaikyti, o kiti ūki
ninkai yra paskendę skolose, 
apsivilia ūkininkavimu ir meta 
ūkininkavimą. 

Į socialinį klausimą įeina ir 
išsilavinusio proletariato pro
blema. Žmogus, ilgus metus 
mokęsis ir vargęs besimoky
damas, užbaigęs mokslą neturi 
kur dėtis. Neradęs sau vietos 
visuomenėje, j is pers i ima 
visuomenės neapykanta. Tai be 
abejo aštrina socialinį klausimą. 
Šalia šių pagrindiniu problemų 
socialinį klausimą kelia siaures
nės problemos, kaip beturčių, 
ligonių, alkoholikų ir ištvirkėlių 
aprūpinimas. 

Pasak Jurgio Matulaičio, visi 
šie klausimai ta rp savęs rišasi. 
Į šias visas apraiškas jis žiūri 
kaip į visuomeninių ligų apraiš
kas. Tačiau, kaip vėliau ma
tysime, į patį šių socialiniu 
problemų kilimą jis sugebės žiū
rėti ir kaip į pažangos apraišką. 

Lietuviu būrys laukia Vatikane šv. Mišių 

Social inių klausimų 
ki lmės istorija 

Norėdamas rasti priemonių 
gelbėti žmoniją iš socialinių 
negerovių, palaimintasis Jurgis 
Matulaitis nesiima kokių grei
tų priemonių, kaip organiza
vimo prieglaudų vargstantiems 
ar skelbimo streikų. Jis nori 
pats pirmiau suprasti, koks 
žmonijos gyvenimo reiškinys 
jam tur i rūpėti. Dėl to jis ima 
studijuoti žmonijos ūkinio gyve
nimo istoriją. 

Jis iš sykio pastebi, kad ūki
ninkavimo formos keičiasi. 
Tačiau į žmonijos raidą savo 
pragyvenimo priemonių pasiga-
minimo srityje jis žiūri kaip į 
žmonijos tobulėjimo apraišką. 
„Ūkininkavimo priemonių to
bulėjimas parodo, kaip žmonės 
kilo aukštyn, kodėl jie šiandien 
turi tiek reikalavimų ir kodėl jie 
jaučiasi nelaimingais, jei jų ne
gali patenkint i" (330 p.). 

žmonių, nes elektra pakeitė ne 
tik žibintų sritį, bet ir susi
siekimo priemones. Miškų 
pramonė atėmė žmonėms gali
mybę laisvai kirstis medžių, 
apsirūpinti statybai ir kurui 
(333 p. I 

Matulaitis gana dalykiškai 
stebėdamas ekonominę pažan
gą, kuri buvo žinoma šio šimt
mečio pradžioje, prieina išvadą, 
kad žmogus pats vis mažiau gali 
save ūkiškai aprūpinti be kitų 
bendradarbiavimo. „Kaskart 
mažiau gali žmogus pats sau iš
tesėti, vis daugiau kaskart 
reikalingas kitų pagalbos" (334 
p.). Šios išvados patvirtinimą 
Matulaitis randa ir toliau stu
dijuodamas ūkinę pažangą. 

Į pinigų reikšmę ūkiniame 
gyvenime Matulaitis nežiūri 
kaip į blogybę. Pinigų atsira
dimas ūkiniame gyvenime „ne
apsakomai palengvina žmogui 
susinėsimą su kitu žmogumi" 
(334 p.). Net į kredito arba ga
rantijos ar paskolos įvedimą į 
ūkinį gyvenimą ir į nuošimčių 
atsiradimą Matulaitis žiūri kaip 
į ūkinio gyvenimo palengvini
mą visose šalyse (334 p. t. Įdomu 
tai skaityti Matulaičio raštuose, 
a t s imenant , kad tradicinė 
katalikybė ligi paskutinių laikų 
į nuošimčių ėmimą žiūrėjo kaip 
į principiškai nedorą dalyką. 

Sekdamas toliau žmonijos 
ūkinę pažangą Jurgis Matulai
tis stebi prekybininkų, kaip 
atskiros profesijos atsiradimą 
gyvenime. Tačiau ilgainiui di
dieji prekybininkai taip užval
dė ūkinę sritį, kad pasidarė ir 
gamintojais — fabrikų stei
gėjais. Kartu su fabriku į ūkinį 
gyvenimą atėjo mašina, kuri 
, ,kaskar t dažniau užstoja 
žmogų" (336 p.;. Tai kartu 
reiškė amatininko žlugimą. 
Nors fabrikas neapsieina 
visiškai be žmogaus, tačiau 
fabriko žmogus neturi saugumo 
ir nepriklausomybės ir dėl to 
darosi neramus (337 p.). 

Iš šios apžvalgos mes galime 
pastebėti, kad Matulaitis į 
socialinius klausimus eina ne iš 
viršaus, bet, jei taip galima 
sakyti, iš apačios. Jo metodas 
pažinti šią problemą yra labai 
dalykinis. Į naujas ūkines 
apraiškas jis nežiūri nepasi
tenkinusio žvilgsniu, kaip dau
gelis tradicinės galvosenos 
atstovų, bet kaip į giliai žmogiš
kas apraiškas, su kuriomis 
reikia skaitvtis. 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 
RIMVYDAS SIDRYS 

nomis. Puikūs šilkiniai kaklaraiščiai ėjo už pusantro 
dolerio. 

Ponios viena kitą ramino, kad grįžtant iš Hong 
Kongo amerikietiškų lėktuvu, nebus griežtos svorio 
kontrolės. Mūsų su Giedre tai negalėjo daug paguos-

propagandistai tyčiojosi iš amerikiečių, atseit, kaip jie 
vaikosi dolerį. Mano patyrime niekas taip ciniškai nesi
vaiko dolerio, kaip tie patys komunistai. 

Todėl iš kiniečių pusės buvo suprantama, kad jie 
mus verčiau vežė į kilimu dirbtuvę negu į Yu sodą. Kiek 

ti, iš Kinijos mes dar žadėjom skristi į septynias Azi- jie iš mūsų grupės pasipelnė, nežinau, nes neatsileidus 
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Prisiminiau gražiuosius Suzhou sodus ir pasiju

tau lyg kas būtų gyvenimo dalį iš manęs pavogęs. 
Bandžiau kelti maištą, pranešiau vadovui, kad Yu sodą 
aš ir Giedrė apžiūrėsim patys, tik tegu mus priėjo išlei
džia ir duoda kiniškai parašytą mūsų viešbučio adresą. 
Deja, vadovas vis šypsodamasis paaiškino, kad mes jau 
esam per daug nuo sodo nutolę ir nebūtu praktiška 
grįžti. 

Taigi gražią, saulėtą popietę praleidom dirbtuvėj, 
žiūrėdami, kaip susirietusios kinietės mezga kilimus. 
Iš kiniečių pusės žiūrint, tokia dienotvarkė buvo visai dom vaikščiodami po turgus 

jos ir Pacifiko valstybes ir lėktuvinė 20 kilogramų 
svorio riba buvo griežta mūsų pirkinių cenzūra. 

Jau kelionės pradžioj aš ėmiau įtarti, kad mūsų po
nioms iš visos Kinijos svarbiausia ir įdomiausia vieta 
buvo dolerinės krautuvės. Greit pačios ponios tai įrodė. 
Suzhou mieste, važiuojant autobusu, draugas Miau pa
reiškė, kad turim valandą iki vakarienės ir per tą 
valandą galim arba apžiūrėti vieną pagodą, arba nuei
ti į dolerinę krautuvę. Matyt, užsikrėtęs demokratijos 
bacilomis, draugas Miau pasiūlė mums balsuoti. Aš, 
nors stebėdamasis, kad dar gali būti toks klausimas, 
sušukau — „pagoda", ir buvau apstulbintas, kai mano 
ir kitų pagodininkų balsus užgožė griausmingas 
sopranų ir altų choras — „Friendship store!". Taigi 
mūsų grupė susigrūdo į mažiukę krautuvę, kur visi net 
negalėjom sutilpti. Mes su Giedre tą valandą pralei-

suprantama, kiekvienas toks sustojimas mūsų šeimi
ninkams atnešdavo daug dolerių. Mūsų grupes mo
teriškoji pusė susidėjo vien tik iš kompulsyvių pirkėjų. 
Po kiekvieno komercinio sustojimo mūsų ponios grįž
davo į autobusą apsikrovusios pirkiniais. Pirkdavo jos 

O krašto šeimininkai viską darė, kad tik daugiau 
sukurstytų mūsų ponių pirkinėjimo aistras. Kiek
vienam mieste buvo dolerinės krautuvės, kiekvienam 
fabrike ar dirbtuvėj, kur mes buvom priversti lanky
tis, buvo jų dirbinių krautuvė. Prie kiekvienos krau-

viską, kas tik būdavo parduodama —jado bliūdelius, tuvės kampo buvo prisiglaudus banko kontora, kur 
statulėles, suvyniojamus paveikslus, įrėmintus pa-
veiklsus, bliuskas, rankšluosčius, pinigines, albumus, 
o kelionei įpusėjus visos pirko lagaminus pirkiniams 
sudėti. Pro kai kuriuos pirkinius tikrai buvo sunku pra
eiti, šilko dirbiniai, kašmiriniai megztiniai, moteriškos 
pinigines buvo pardavinėjami juokingai žemomis kai-

galėjai iškeisti savo dolerius į yuanus. Kiekviename 
mūsų viešbuty, išskyrus vieną, buvo dolerinės krau
tuvės poskyris ir banko kontora ir jie buvo atidaryti 
iki 11 valandos vakaro. Žodžiu, tik pirk ir tik keisk 
dolerius. 

Teko skaityti, kaip Laurinčiukas ir kiti Sovietų 

pykčiui aš vaikščiojau daugiau po gatvę negu po 
fabriką, tačiau mačiau sukrautus kalnus suvyniotų 
kilimų su Amerikos ir Australijos adresais ir mačiau, 
kaip mūsų ponios pirko pėdos didumo kiliminius 
kvadračiukus. Ką jos su tais lapeliais žadėjo daryti, liko 
neaišku. 

Grįžtant į viešbutį, mes visai nelauktai patekom 
į nepaprastai įspūdingą sceną. Autobusas įvažiavo į 
Nanking gatvę — Šanchajaus prekybinį centrą. „Kaip 
matote"" pradėjo aiškinti vadovas, „čia nėra dviračių. 
po pietų jų gatvės dalis atiduodama pėstiesiems"'. Kini
jos miestuose didesnės gatvės visur susidėjo iš šali
gatvio, dviračių zonos ir vidury autobusų tako. Dabar 
mūsų autobusas važiavo tuo taku pro tikrą žmonių 
jūrą. Mėlynais rūbais žmonės slinko glausdamiesi 
vienas prie kito, užpildydami šaligatvį ir dviračių taką 
ta ip tirštai, kad atrodė, jog jei lietus lytų. šaligatvis 
liktų sausas. 

Važiavom per daug kvartalų ir visą laiką skyrėm 
kelią per tą banguojančią ir tekančią mėlynų žmonių 
srovę, bent 10 metrų platuma abiejose gatvės pusėse. 
Žiūrėdamas į tą vaizdą, tikrai galėjai pajusti, kad Kini
joj gyvena bilijonas žmonių. Ir vis tie žmonės atrodė 
tokie bevardžiai, suvienodinti, kai ir jų rūbai, tikra sim
boliška komunistiniu terminu — „masė". Sunku buvo 
tikėti, kad kiekvienas iš tų žmonių, trokštantis, 
ieškantis, mylintis, o gal ir kenčiantis individas. Kiek 
vienas kitoks,nepasikartojantis visam pasauly 

i Bus daugiau* 



DRAUGAS, antradienis , 1987 m. spal io men . 20 d. 

Danutė (Čepaitė) ir Arūnas Pabedinskai 

DAINAVA, DAINAVA 
Kiek daug lietuviško jaunimo, 

ypač ateitininkų Dainavos sto
vykloje susipažino ir sukūrė 
l ietuviškas šeimas. Vasaros 
metu ir per Kalėdų šventes su
plaukia jaunimas iš Amerikos iš 
Kanados ir kitų kraštų. Danutė 
su A r ū n u i rgi su s ipaž ino 
Dainavoje ir šiemet pavasarį 
sukūrė lietuvišką šeima. 

J ų mo te ry s t ę p a l a i m i n o 
Toronto lietuvių Prisikėlimo 
bažnyčioje klebonas kun. A. 
Simanavičius, koncelebruojant 

kun . Eugenijui Ju rguč iu i ir 
kun . Gaidai gegužės 16 dieną. 
Jaunąją pr ie a l t o r i a u s lydėjo 
tėvelis dr. S. Čepas ir pabroliai: 
Andrius Pabed inskas , Vytas 
P a b e d i n s k a s , R i m a s Čepas , 
S a u l i u s Š o l i ū n a s , E r i k a s 
V a s i l i a u s k a s i r p a m e r g ė s : 
Laura Zarinš , Mar i j a Pabe-
dinskaitė . Dana Di rmanta i t ė , 
Rū ta K u r a i t ė i r B e r n a d e t a 
Abromaitytė . 

Jaunasis Arūnas Pabedinskas 
1986 m. baigė Univers i ty of Il

linois, Urbana — Champaign 
Chemical Engineering ir šiuo 
laiku University or Toronto 
ruošia magistrą iš Chemical 
Engineering. Jaunoji Danutė 
Čepaitė 1986 m. baigė Univer
sity of Toronto Human Biology 
ir š iuo laiku mokosi Diagnostic 
Cytology Toronto Insti tute of 
Medical Technology. 

Abu nuo jaunų dienų aktyvūs 
ateit ininkai, abu baigė lietuvių 
šeštadienines mokyklas. Arū
nas Donelaičio, Chicagoje, Da
nutė — Maironio Toronte. Abu 
šoka lietuvių tautinius šokius: 
Arūnas „Spindulio" šokių gru
pėje. Danutė „Gintaro" šokių 
grupėje. 

I vestuvių puotą kuri vyko To
ronto parapijos salėje, susirinko 
abiejų jaunųjų tėveliai, broliai, 
dėdės , g iminės ir daugybė 
pažįstamų svečių. Atvyko ir 
bočiai: inž. K. Pabedinskas iš 
Chicagos ir Kapočiai iš Bostono. 
Sveikino jaunuosius Danutės tė
velis savo ir šeimos vardu, 
Arūno bočius Pabedinskų gimi
nės vardu. Jaun imo vardu 
sveikino ir vestuves pravedė dr. 
Aras Žlioba ir Zita Prakapaitė. 

Prisisotinę skoningai paga
mintų valgių ir pasišokę apie 
vidunaktį užsiminiau dr . A. 
Lukienei (pas Lukus nakvojau), 
ar n e la ikas sus ip ras t i ir 
važiuoti nakvynėn. Palauk, dar 
puota nesibaigia ir įveda į 
gretimą salę. Dieve tu mano! 
P r i s t a ty ta pi lna salė stalų 
apkrautų pyragaičiais, napole-
ona i s , raguol ia i s ir k i t a i s 
skanumynais . 

Dr . Aldona sako. j e i tų 
Bubulienės parušotų skanumy
nų puotos užbaigai nėra — tai 
ne vestuvės. 

Rodos ir mes Chicagoje 
neblogai puotaujame, bet tokių 
dalykų nesu matęs. 

Povestuvinę kelionę jaunie
ji pasirinko Jamaiką. 

K. P. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, Fla. 

LIETUVIŲ VEIKLA 
Miami lietuviai po ilgesnių 

atostogų vėl pradėjo savo veiklą 
klube. Kad mūsų veikla dar 
pagyvėtų, l auk iame sugrįž
tančiu iš šiaurės. 

T a u t o s šven t ė 

Rugsėjo 13 d. Miami lietuviai 
atšventė Tautos šventę. Daly
vavo Šv. P e t r o ir Povi lo 
bažnyčioje, kur vyko pamaldos. 
Kun. dr. Vincas Andriuška 
at laikė mišias ir pasakė turi
ninga gilių minčių pamokslą. 
Vargonavo Alg is Š i m k u s . 
Bangos choristės pagiedojo. 

Po pamaldų vi.si rinkosi į klu
bo salę. Klubo pirm. Elena 
Jonušienė visus atvykusius į 
minėjimą pasveikino ir pakvietė 
Petrą Šilą pakalbėti . P. Šilas 
iškėlė aktualų ir šiuo laiku 
mū>u t a u t a i labai sva rbų 
klausima. Lavvton Chiles įžeidė 
paba l t i eč ius ir k i t u s ry tų 
europiečius sąryšy su Linno iš
vežimu. Kvietė visus įsi traukti 
į pasipriešinimą jo galimam 
perrinkimui. 

Pareiškęs savo mintis P. Šilas 
pakvietė kalbėti a tvykusius 
svečius Ras j Razgaitienę ir adv. 
Povilą Žumbakj. Visi atidžiai 
išklausė jų aktualiu pranešimu. 
Jie išvardino visus OSI apkal
tintus lietuvius ir nušvietė kiek
vieno d a b a r t i n ę padė t į . 
Nupasakojo visas dedamas pa
s t a n g a s j i ems ge lbė t i ir 
trūkumą lėšų tam tikslui. Daug 
ka^ isigijo tuo klausimu atvež
tos literatūros — knygų. Ir lie
tuvių teisėms ginti suaukojo 
1,200 dol. I minėjimą buvo atsi
lankė ir kitu koloniiu lietuviai. 

Klubo p i e tūs 

Dabar vyksta normal ia i kas 
sekmadieni 3 vai . Kviečiame 
visus, kur ie t i k atvyksta j Mia 
mi a ts i lanky t i . Labai lauk iami 
i r ar t imųjų koloni jų l ie tuv ia i . 

Rugsėjo 20 ir 27 d., nuola
t in iams virėjams d a r atosto
gaujant, p ie tus v i rė P r a n a s ir 
Mary tė J a k a i č i a i i r B i ru tė 
Popeliučkienė. Spal io 4 d. juos 
virė grįžęs Aleksas Zigmantas . 
Gunda K o d a t i e n ė pakalbėjo 
apie įspūdžius iš kelionės po Lie
tuvą . To l i au k l u b o p i e t u s 
gamins nuolat inia i virėjai Lin
da G a u č i e n ė i r A l e k s a s 
Zigmantas . 

K a r i u o m e n ė s š v e n t ė s 
m i n ė j i m a s 

Lapkričio 8 d. b u s pamaldos 
Sv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 
Miš ios b u s a t l a i k y t o s už 
savanor ius k ū r ė j u s , ka r iu s , 
šaulius, pa r t i zanus ir visus žu
vusius už Lietuvos laisvę. 

Lapkričio 18 d. 1 vai. , trečia
d i e n į , į v y k s K a r i u o m e n ė s 
šven tės m i n ė j i m a s l ie tuvių 
klubo salėje. Programoje trum
pa paskaita, meninė dalis ir mo
te rų šaulių g a m i n t i pietūs. 
Kviečiami apyl inkių ir Miami 
lietuviai minėj ime dalyvaut i . 

K o n c e r t a s 

Miami apy l inkės Lietuviu 
Bendruomenė švenčia 5 metų 
sukaktį . Ta proga lapkričio 22 
d. lietuvių salėje ruošia kon 
certą. Dainuos iš Chicagos 
a tvykęs sol. Alg i rdas Brazis. 
Kviečiami visi a t s i l anky t i . 

I š k e l i a v o a m ž i n y b ė n 

Rugsėjo 29 d. mirė Miami klu
bo narė Veronika Kraševskienė. 
Gyveno Surfside. Fla . . drauge 
su savo globėjais Knspnru ir 
Stefanija Radvi la is , kur ie ja 
nuoširdžiai rūpinosi ir prižiūrėjo 
ik; paskutinės dienos. Palaidota 
Chicagoje. J i buvo dosni auko
toja ne tik v ie t inėms organiza
cijoms, bet ir visiems svarbiems 
lietuviškiems re ikalams. Miami 
lietuviai jos pasiges. Liūdi drau
ge su jos g lobė ja i s ir k t . 
giminėmis. 

G u n d a K. 

INVESTUOKIM I 
ATEITĮ 

Kas ketveri metai tu r ime 
puikią progą patikrinti išeivijos 
jaunimo tautinį sąmoningumą 
ir atei t ies veiklos užsimojimus 
lietuvybės išlaikymui ir laisvės 
kovai. Tai sužinome per Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongre
sus , į k u r i u o s suvažiuoja 
jaunosios kartos atstovai iš viso 
pasaulio. Jaunimo Kongresas 
yra svarbi priemonė ne vien 
taut in io sąmoningumo egza
minus pravesti, bet ir paruošti 
ateičiai išeivijos vadovus. 

Ką Jaunimo kongresai duoda? 
• Ugdo bendruomeninio nusi-

t e i k i m o vadovus; dauge l i s 
buvusių kongresų atstovų jau 
dabar užima svarbias pareigas 
visuomeninėje veikloje. 

• Papildo Lietuvai laisvės sie-
kainčiųjų eiles. 

• Stiprina jaunimo taut inę 
savimonę ir įsipareigojimą. 

• Sudaro galimybes jaunimui 
reikštis lietuvybės ir laisvės 
kovos darbe tarptautiniu mastu. 

• Stiprina įvairių pasaulio 
kraštų lietuvių jaunimo ryšius. 

• Papildo jaunimo lituanisti
nes žinias. 

• Jungia kartas bendrų idealų 
siekime. 

• Demonstruoja lietuvių tau
tai laisvės ir nepriklausomybės 
idealų gyvybinę reikšmę ir jau
nimo pasišventimą tam. 

Australijoje įvykstantis jau 
šeštasis Jaunimo Kongresas, 
kurį ruošia Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė ir Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjunga, turi apie 
k e t v i r č i o mil i jono do le r ių 
sąmatą. Pagrindinė finansinė 
našta tenka Australijos lie
tuv iams . Gi vieno užsienio 
atstovo išlaidos viršys 2000 
dolerių. Šiaurės Amerikoje 
tu r ime surinkti bent 50,000 
do l e r ių , be ku r ių n e b u s 
įmanoma į kongresą nusiųsti 
ekonominiai silpnesnio Pietų 
Amerikos kraštų jaunimo ir kai 
kurių Europos kraštų atstovų. 

CLASSIFIED GUIDE 

Seattle, Wash., burmistras Charles Rover įteikė „Spirit of Liberty" 
pažymėjimą Inai Bertulytei-Bray. Seattle Lietuvių Bendruomenė? 
pirmininkei. 

SEATTLE VISUOMENĖ 
PAGERBĖ INĄ 

BERTULYTĘ-BRAY 
Rugsėjo 19 d. Seattle miesto 

centro aikštėje 800 įvairių tau
tybių n a u j i a t e i v i a i gavo 
Amerikos pilietybę, apeigose 
dalyvaujant Washington vals
tijos Seatt le miesto bei daugelio 
o rgan izac i jų p a r e i g ū n ų . 
Iškilmių metu Seattle Lietuvių 
Bendruomenės p i rmininkė Ina 
Beitulytė-Bray buvo viešai pa
gerbta, apdovanota „Spiri t of 
Liberty" („Laisvės dvasios") 
pažymėjimu ir Seat t le bur
mistro Char les Royer iškelta 
šviesiu pavyzdžiu nau j iems 
piliečiams. 

Pasipuošus taut iniais rūbais , 
I. Bertulytė-Bray iš burmis t ro 
rankų pr iėmė „Spirit of Li
berty" pažymėjimą. Savo kalbo
je ji pasisakė, kad atstovauja 
visiems Seatt le l ietuviams ir 
priima laisvės pažymėjimą jų 
vardu, savo tėvų vardu ir var
du visų lietuvių, kurie naujame 
krašte darbuojasi išlaikymui 
lietuvybės ir gimtojo krašto at
minimui. J i toliau skatino nau
jus piliečius džiaugtis savo nau-

' j u kraštu ir brangint i laisvę, di
džiuotis savo praeitimi, dirbti 
savo kultūros išlaikymui ir tau
tos labui. 

I. Bertu lytė-Bray dar atkreipė 

Kad ne tap tume „nudžiūvusia 
šaka", pa remkime jaunimą be
siruošiantį tęsti mūsų darbus. 

Tad nuoširdžiai kreipiamės į 
J u s su paramos prašymu, kad 
galėtume pilnai įgyvendinti šį 
išeivijos ateičiai taip svarbų 
įvykį. Iš anks to dėkojame už 
Jūsų dėmesį ir auką. 

Čekius rašyt i : „Li thuanian 
World Youth Congress" vardu 
ir siųsti: Pasaul io Lietuvių 
Bendruomenė. 5620 S. Clare-
mont A v e n u e . Chicago. IL 
60636. 

VI PLJK Šiaurės Amerikos 
Lėšų Telkimo Komitetas 

klausytojų dėmesį į Seattle bur
mistro žmonos Rosanne Royer 
veiklą: jugoslavų kilmės, R. 
Royer domisi etniniu išlaikymu, 
ji prieš kiek metų sukūrusi 
Seatt le miesto visų tautybių 
bendrą organizaciją — Ethnic 
Heri tage Council, kuriai pri
klauso ir Seattle Lietuvių Bend
ruomenė. 

I. Bertulytei-Bray baigus savo 
jaudinančią kalbą, Irena Bleky-
tė-Johnson, taip pat pasipuošusi 
lietuviškais rūbais, pribėgo prie 
scenos ir įteikė Inai didžiausią 
puokštę gėlių, š iuo būdu pa
reikšdama Seattle lietuvių gilią 
pagarbą bei pas id idž iav imą 
savo puikia p i rmin inke . 

Lieč iant šią š v e n t ę , Inos 
Bertulytės-Bray šeimos istorija 
buvo plačiai ap ra šy ta per du 
„ S e a t t l e T i m e s " l a ik rašč io 
puslapius rugsėjo 18 d. numery
je . Taip pat buvo a t spausd in ta 
jos fotografija I. Bray dėvint tau
t in ius rūbus . 

Tuoj pa t po iški lmių Seatt le 
b u r m i s t r o n a m u o s e įvyko 
pr iėmimas sur ink t i lėšų pa
remti Ethnic Her i t age Council. 
P r i ėmimo m e t u b u r m i s t r a s 
Royer dar sykį viešai pagerbė I. 
Bertulytę-Bray. J i s t a ip pat pa
reiškė nuoširdžią padėką visoms 
lietuvėms kepėjoms, kurios pri
sidėjo prie saldžių patiekalų pa-
r ū p i n i m o š i a m p r i ė m i m u i . 
Devynių kepėjų, kur ioms vado
vavo Zita Petkienė , dėka an t 
gražiai išpuošto stalo buvo ma
ty t i napoleonas, ragaiš is , krus-
t a i bei kit i įvairūs lietuviški 
skanėsta i , kur ia is gardžiavosi 
150 žmonių. Nors priėmime pri
t r ū k o kitokio mais to , bet lie
tuvių gausiai parūpin ta i s pyra
gais stebėjosi ir gėrėjosi visi 
dalyviai. Dar ir burmistro šaldy
tuve palikome ke l ias porcijas 
napoleono. 

Ta dieną buvo daug kuo Seat
t l e lietuviams pasididžiuoti! 

PADĖKA 
Mano nuoširdžiausia padėka mieliems Tėvams Jėzui

tams, suteikusiems visokeriopą pagalbą mano vyrui Juliui. 
man patekus netikėtai ir skaudžiai į ligonine. Mane aplan
kiusiems: tėvui A. Saulaičiui. tėvui J. Borevičiui, tėvui K. 
Raudeiiūnui ir tėvui V. Gutauskui. 

Dėkoju seselei Bernardai SSC, ses. Teresei Papšytei 
SSC. D. Petrutytei. dr. V. ir A. Taurams, M. Barienei, dr. 
E. Repšienei, dr. L. Šului ir visai jo šeimai, A. ir I. Regiams. 
R. Tolienei, P. Vaicekauskams, V. ir E. Danėnams. Baltic 
Bakery Algiui ir Vytui Ankams ir jų šeimoms. Čilei Kinči-
naitei, A. Rumšai, St. Bučmiui, A Žemaitytei, A. Rimšai, 
J. ir R Petrauskams, O. Radauskienei. E. Mikalajūnienei, 
P. ir V. Matiukams. S. Krakauskui , M. Smilgaitei, A. Ei 
vams, M. Radzevičienei, I. ir T. Serapinams, J. Rada-
vičiams, Šv. Kryžiaus parapijos lietuvių komitetui ir 
parapiečiams. Draugo dienraščiui ir V.D. Šaul ių rinktinei. 

Dėkoju visiems iš arti ir toli už maldas ir paguodos 
žodžius. 

P a u l i n a Mačiulienė i r še ima 

H E L P W A N T E D 

Ieškoma 
GAILESTINGOJI SESUO (R.N.) 

Dirbti naktimis Matulaičio namuose. Geras 
atlyginimas ir gahmyoe gyventi vietoje 
Kreiptis. Sesuo Bernadeta, Matulaitis 
Nursing Home, Thurber Rd., Putnam, 
Ct. 06260 arba te! 203-928-7976. 

TRUCK 0RIVERS 
Drive.r vanted fof steet hauhrvg m Chicago area 
1 year expenence with good safety record. Week-
ly pay. pa;d vacation and tuil benefit package 
available. If you want to be heme at night and on 
weekends. call 

(1)-800—344-6030. Stan. 
PLEASE CALL IN ENGLISH 

FOR SALE 

Parduodami šaldytuvas, oro vėsintuvas, 
virtuvės ir valg. kamb stalai, 2 kilimai, 2 
komodos, pečius, oro drėkintuvas, 2 šilti 
paltai (vyr ir mot.). Skambinti 

737 <»245 

„MISCELLANEOUS _._ 

A V I L I M A Š • 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 ; 

— _ _ _ —^ 
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit u'r 

apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. I 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau, taisau visų rūšių šildymų 
pečius ir ..space heaters". Turiu 
visas atsargines dalis. 

A. BANYS 
447-8806 

REAL ESTATE 

LB MIS. KOMPIUTERIU 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ;r priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUB TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR-SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

LOW TAX HOME IN OAK LAVVN 
4 b d r i cjstom bu.lt. 1 block from St. 
Cathenne. Plaster walls, all oak flrs & 
wawork. Mew roof. alum. gutters & soffet. 
Hot wtr ht. a/c. full d;n rm & bsmt, 2 c gar. 
By owner S139.CC0 423-6786 

CALL IN ENGLISH 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6109 

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

PARDUODAMA SAVININKO 
DeLux Georgian mūrinis nams 

3531 W. 66th Street 
Šeši kambariai. IV2 prausyklų. Kaina 
prieinama — $47.000. 

Vicinity MIDWAY Ai rpor t 
4 room apt. — enclosed porch, refr. 
& stove opt'onal, heat & util. incl. — 
$350. Phone Algird 8 am to 6 pm 
582-8233 after 7 pm 585-3541. 

AUKURU ir JllTOBlAl 

ALOYZAS BARONAS 

Daiktai kasdieniniai 
POEZIJA 

Pomirtinis eilėraščių rinkinys, išleido 
Nijolė Baronienė savo vyro a.a. Aloyzo 
penkių metų mirties sukakčiai pami
nėti, iliustravo dail . Ona 
Stankaityte-Baužienė. 

Duotas ir pilnas A. Barono knygų 
sąrašas. 

Kaina su persiuntimu $6.00 
Illinois gyventojai dar prideda 40 ct. 

valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chic?"rt IL 60629 

ANATOLIJUS KAIRYS 

Naujas tautiniais metmenimis religi
niais ataudais poezijos rinkinys Lietu
vos Krikšto sukakčiai atžymėti. 

Knyga gauname DRAUGE. Kaina 
— $5.00, su persiuntimu — $6.25 — 
Illinois gyventojai moka $6.65. 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

Knygos antrinis pavadinimas: .,The VVorld's Best Russian 
(Underground) Jokės", žurnalistas ir rašytojas Algis Rukšėnas, 
politinės-satyrinės dramos ,,Posėdis" pragare ir ,,Day of Shame" 
(knygos apie Simo Kudirkos 1970 m nepavykusį pabėgimą į laisvę 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį. 

Secaucus, New Jersey: Citadel Press, 1986. Kaina su per
siuntimu in USA $7.90. Illinois gyventojai moka $8.40. 

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

http://bu.lt


Vasaros stovykla Šiaurės Chicagos lietuvių gyvenvietėse. Iš kairės: Rytas 
Vygantas, Karolis Užgiris, Irutė Masiulytė ir Dana Stelmokaitė. 

Nuotr A. Vygantienės 

MOSU KOLONIJOSE 
Union Pier, Mich. 

METINIS D R A U G I J O S 
S U S I R I N K I M A S 

Jau 26 metai , kai, rudens 
su laukus , Union Pier Lietuvių 
draugija, rugsėjo mėnesį baigusi 
savo met inę veiklą, tolimesnės 
veiklos gaires ap ta r t i ir kitai 
kadencijai draugijos valdybą iš
rinkti šaukia metinį narių susi
rinkimą. Toks gausus savo daly
vių ska ič iumi sus i r ink imas 
šiais meta is buvo sušauktas 
rugsėjo 25 d. Union Pier Ginta
ro vasarvietės valgykloje. 

Tą dieną 4 vai . p.p., sveikin
damas sus i r inkusius dr-jos na
r ius ir l inkėdamas visiems dar
bingos nuotaikos , 26-jį Union 
Pier Lietuvių draugijos metinį 
narių susir inkimą atidarė dr-jos 
pirm. E . Vengianskas . Buvo 
perskai ty tas tėvynės prisimi
nimas ir tylos bei susikaupimo 
dvasia buvo pris imint i ir pa
gerbti pe r 1986-87 metus mirę 
ke tur i dr-jos na r i a i a.a. J. 
Vedegys, A. Laisvėnas, M. Vit
kienė ir G. Bukovienė. Toliau 
buvo sus i r inkimo prezidiumo 
sudarymas. Susirinkimui pirmi
ninkaut i kviečiamas V. Bigelis, 
sekretor iaut i S. Kasnickienė. 
Priėmus dienotvarkę buvo dr-jos 
valdybos pareigūnų veiklos apy-
skai t inia i pranešimai . 

Pirm. E. Vengianskas savo 
praneš ime ap t a r ė 1986-87 m. 
valdybos sudėtį bei jos at l iktus 
darbus. Nurodė, kad kadencijos 
metu dr-jos veikla buvo gyva, 
valdyba turėjo 11 posėdžių, buvo 
sušaukt i 3 nar ių susirinkimai, 
žiemos sezono me tu sėkmingai 
suorganizuotos ir pravestos na
r iams 5 vakaronės. Surengti 
1987-jų Naujųjų metų sutikimo. 
Užgavėnių blynų ir dr-jos 25 
m e t ų v e i k l o s s u k a k t u v i ų 
minėjmo renginiai . Dr-jos narių 
susir inkimuose ir žiemos vaka
ronių metu buvo paminėtos 
Lietuvos kar iuomenės atkū
rimo, Klaipėdos krašto atvada
vimo, Vasario 16-sios ir Motinos 
dienos metinės sukaktys. Or
ganizuotai da lyvauta Beverly 
Shores Lietuvių klubo Vasario 
16-sios minėjime, klubo vasaros 
gegužinėje ir met iniame banke
te. Sėkmingai suorganizuota ir 
pravesta Mišauskų sodyboje dr-
jos vasaros gegužinė. Kadencijos 
metu išleistos 3 Union Pier Lie
tuvių draugijos 24 puslapių 
il iustruoto Biuletenio laidos, 
kuriose a t i t inkamais straips
niais, nuot raukomis ir veiklos 
apžvalgine medžiaga dr-jos svar
besni pasireiškimai buvo atžy
mėti. Vasario 16 d. proga, „Ne\v 
Buffalo Times" buvo išspausdin
tas a n g l ų k a l b a s t r a ipsn i s 
ir reprezentacinė lietuvaičių 
pasipuošusių tau t in ia i s rūbais 
didžiulė nuo t rauka buvo at
spausdinta. Apie Union Pier 
Lietuvių dr-jos veiklos pasi
reiškimus, korespondencijomis 
ir straipsniais lietuviškos spau
dos . .Draugo". „Laisvosios Lie
tuvos" ir „Lie tuvių Balso" 
puslapiuose lietuvių visuomenė 
buvo informuojama. Spaus
tuvėje a tspausdint i ir knygelės 

forma išleisti Union Pier Lie
tuvių dr-jos įstatai. Juos gavo 
176 dr-jos nariai. Remiant is 
paskutiniojo metinio narių susi
r ink imo nu ta r imu l ietuviš
kiems reikalams, kaip spaudai, 
radijo programų, šalpos ir veiks
nių darbus paremti, išsiųsta 
daugiau kaip 500 dol. aukų. Dr-
jos 25 metų veiklos sukakt ies 
proga du dr-jos nariai Algirdas 
Karai t is ir Antanas Klima
vičius už nenuilstamą darbą 
Union Pier Lietuvių dr-jos la
bui buvo pakelti j garbės narius. 

Baigdamas savo pranešimą 
dr-jos pirmininkas pažymėjo, 
kad Union Pier apylinkėje 
lietuviškajai veiklai dr-jos narių 
entuziazmas buvo gyvas, nuo
taikos geros ir, reikia manyti , 
jos ir toliau, mūsų pavergtos 
tėvynės Lietuvos labui b u s 
palaikomos. Dėkojo visiems dr-
jos nar iams savo auka , darbu, 
t a lka ir aktyviu dalyvavimu 
prisidėjusiems prie Union Pier 
Lie tuvių draugijos 1986-87 
metų veiklos išlaikymo. 

Iždininkas A. Klimavičius savo 
pranešime trumpai nusakė dr-
jos kasos stovį, paminėjo pagrin
dinius pajamų bei išlaidų šalti
nius, pasidžiaugė, kad visi na
riai tvarkingai moka metinį na
rio mokestį ir kad finansiškai 
Union Pier Lietuvių draugija 
y ra gana pajėgi. Kadencijos 
metu dr-jos kasa padidėjo 1,271 
dol. 

Atskirą pranešimą padarė ir 
dr-jos Biuletenį jau ketverius 
metus redaguojąs dr-jos pirmi
ninkas, nurodydamas, kad ka
dencijos metu buvo išleistos 3 
biuletenio laidos, kurių pažymė
t inas yra Union Pier Lietuvių 
dr-jos 25 metų veiklos sukak
tuvinis numeris. Dėkojo visiems 
biuletenio leidimą finansiškai 
479.80 dol. sumoje parėmusiems 
bei b e n d r a d a r b i a m s J . 
Rinkūnui , O. Petrienei, J. Gir-
džiūnui, A. Klimavičiui, J. Pa
lukaičiui ir kt. su savo rašytine 
medžiaga talkininkavusiems. 

Kontrolės komisijos pirmi
ninkas A. Karaitis perskaitė dr-
jos kasos ir finansinių reikalų 
t v a r k y m o d o k u m e n t ų pa
t ik r in imo aktą, pagal kur į 
1986-87 m. kadencijos laiko
tarpyje draugijos ir Biuletenio 
fondd finansinė atskaitomybė 
buvo vedama t i k s l i a i ir 
tvarkingai . 

Išklausius visus dr-jos val
dybos pareigūnų pranešimus 
susirinkimui pirmininkaujantis 
skelbė diskusijas pranešimų te
momis. Nesant jokių neaišku
mų bei klausimų, visi prane
šimai buvo susirinkimo priim
ti ir patvirtinti. Toliau buvo 
1987-88 m. dr-jos valdybos ir 
kontrolės komisijos r inkimai. 

Pagal r inkimų duomen i s 
1987-88 m. kadencijai į Union 
Pier Lietuvių dr-jos valdybą iš
rinkti spalio 6 d. posėdyje nu
tarę į valdybą į traukti ir kandi
datus, pareigomis pasiskirstė: 
E. Vengianskas — pirmininkas, 
K. Kronas — vicepirmininkas. 
S. Kasnickienė — sekretorė, A. 
Klimavičius — iždininkas, V. 

Albrechtas — reikalų vedėjas, 
J. Cibas — reik. ved. padėjėjas ir 
R. Albrechtiene — socialiniams 
reikalams ir ryšininkės su vie
tos amerikiečiais pareigūnė. 
Kontrolės komisija — A. Karai
tis — pirmininkas, P. Sidara
vičius ir J. Rudzinskas — nariai. 

Išrinkus 1987-88 m. ka
dencijai dr-jos valdybą buvusios 
valdybos pasiūlymu po t rumpų 
diskusijų, susirinkimas paskirs
tė 600 dol. aukų: Lietuvių fon
dui — 100 dol., Tautos fondui — 
100 dol., Lietuvių Teisėms gin
ti fondui — 200 dol., spaudai: 
Draugui — 50 dol., Laisvajai 
Lietuvai — 25 dol., Lietuvių 
Balsui — 25 dol. Lietuvos Lais
vės Kovų paminklo remonto 
reikalams — 50 dol. ir radijo 
progr. Margučiui — 50 dol. 

Kitus einamuosius reikalus 
svarstant nu ta r ta papildant 
a n k s t y v e s n i u s n u t a r i m u s , 
Union Pier Lietuvių dr-jos var
du mirties atveju užuojautą 
spaudoje pareikšti: nariui ar na
rio vyrui-žmonai, tėvui-motinai, 
sūnui-dukrai ir broliui-seseriai 
mirus. Draugijos valdybos Biu
letenį ir toliau leisti to paties 
formato, kaip ketverius pasku
tiniuosius metus buvo leidžia
mas. 

Dienotvarkę išsėmus susi
rinkimas buvo baigtas visiems 
sugiedojus Lietuvos himną. Po 
susirinkimo tose pačiose pa
talpose kaip po rugiapjūtės buvo 
surengta metinė dr-jos nariams 
vakarienė, kurioje dalyvavo 
apie 50 asmenų. Visi buvo M. 
Nenienės ir P. Mikš t ienės 
rūpesčiu skainiai pagamintais 
maisto patiekalais, kavute bei 
pyragais pavaišinti ir D. Šuke-
lio a r V. Albrechto aptarnau
j ami įva i r i a i s g ė r i m ė l i a i s . 
Buvo šeimyninėje nuotaikoje 
keletą valandų pabendrauta, 
netrūko ir skambių lietuviškų 
dainų. 

Visa tai j au įrašyta į Union 
Pier Lietuvių draugijos praei
ties veiklos istorijos lapus. Nau
joji valdyba pradėdama savo 
veiklą spalio 25 d. bendrame po
sėdyje su praeitos kadencijos 
valdybos pareigūnais perėmusi 
pareigas visa energija ėmėsi 
darbo. Buvo aptartas provizori
nis metinis veiklos planas, nu
ta r ta nedelsiant išsiuntinėti 
paskirstytas aukas, lapkričio 14 
d. sušaukti rudeninį dr-jos narių 
susirinkimą, paruošti žiemos 
vakaronių planą ir organizuo
tai, sudarius atskirą stalą, daly
vauti spalio 25 d. kun. J . Borevi-
č iaus 50 metų k u n i g y s t ė s 
sukakt ies paminėj ime Chi-
cagoje. 

Pažvelgus atgal ir žiūrint į 
ateitį, tenka tik pasidžiaugti 
Union Pier Lietuvių dr-jos pra
eities kadencijos metu atl iktais 
darbais ir naujajai valdybai bei 
nariams palinkėti geriausios 
sėkmės 1987-88 metų organiza
cinės veiklos keliu žengiant. 

Krpd. 

rapijos vargonininkė Ann Marie 
McDonne l l pag iedojo savo 
sukomponuotą himną. 

Procesijoje dalyvavo du vysku
pai ir keturiol ika kunigų, su
važiavusių iš Naujosis Anglijos 
apylinkių. Nemažas būrys tau
t iniais drabužiais pasipuošusių 
moterų su degančiomis žva
kėmis rankose įsijungė į eiseną. 
Per pamaldas giedojo jungtinis 
— Lietuvių Sv. Kazimiero ir 
Švč. Širdies iš Rytinės Provi-
dence choras. Atskiri choristai 
iš Šv. Maria Goretti. Pavvtucket 
ir Nekalto Prasidėjimo Crans-
ton įsijungė į jungtinį chorą. 
Muzikinę dalį suorganizavo pa
rapijos vargonininkė Pauline 
Boisvert, j u n g t i n i a m chorui 
d i r igavo j o s d u k t ė She r ry 
Humes, Neka l to Prasidėjimo 
parapijos vargonininkė Cran-
ston'e. Solo t r imitavo VVilliam 
Smith. 

Šv. Mišias laikė Providence 
vyskupas Louis E. Gelineau, 
koncelebruojant Norvvich. CT, 
vyskupui Daniel P. Reilly ir ke
turiolikai kunigų iš artimesnių 
bei tolimesnių kaimyninių pa
rapi jų . D a l y v a v o k e t u r i o s 
seselės, vadovaujant provinci-
jolei seselei Paulei ir kiti maldi
ninkai iš Pu tnamo. Mišioms pa
tarnavo Francis Kapiskas, Scott 
Tarant ino ir Robertas Šukys. 
Šv. Rašto ska i t i n iu s skai tė 
Aldona Kai r ienė ir Theresa 

Jacknevich. Vysk. Gelineau pa 
sakė pamokslą, pradėdamas lie
tuviškai „Garbė Jėzui Kristui" . 
Buvęs Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos kleb. k u n . dr. V. 
Cukuras (dabar seselių kapelio
nas Putname) dėkojo už kr ikš 
tą ir palaimintąjį arkivyskupą 
Jurgį Matulaitį , priminęs, kad 
lietuviai nebuvo pagonys. įspū
dingas pamaldas ištisai filmavo 
P r o v i d e n c e k a t a l i k ų t e l e 
komunikacijos tarnyba. 

Po pamaldų buvo banke ta s ir 
programa kun . Jono Vai tekūno 
va rdo parapijos sve t a inė j e . 
Komiteto pi rmininkas J. Valas-
ka pasveikino susir inkusius ir 
pakvietė Vyčių pirmininką W. 
Piacentinį, Jn . , vadovauti pro 
gramai , kur is ją sklandžiai pra
vedė. Pradėjome himnais . Pro
gai pritaikytą, gilių minčių in-
vokaciją lietuviškai ir angliškai 
sukalbėjo Vyčių dvasios vadas 
kun . dr. A. Jurgelai t is , OP. 
Minėjimo dalyvius sveikino 
vysk. L. Gelineau, pasigėrė
d a m a s renginiu, dėkodamas 
darbščiam komitetui , vysk. D. 
Reilly, vietinis kleb. kun. I. Ged
vilą, kun. dr. V. Cukuras , kun . 
R. Kelly ir kun. A. Jurgela i t i s , 
OP. 

Visada pavergtųjų kančioms 
j a u t r u s Viktoras Mathieu savo 
žodyje pristatė R.I. seimelio at
stovą, kasmetinio Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo įsta-

DRAUGAS, ant radienis , 1987 m. spalio mėn. 20 d. 

A.tA. 
CHARLES PILIPAUSKAS 

Gyveno Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. spalio 18 d., 8 vai. vakaro sulaukęs 69 m. 

amžiaus. 
Gimė Chicagoje, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona LaVerne; sūnūs 

Charles, marti Lmda, Daniel, marti Katherine ir David, marti 
Debra; duktė Kathleen Mrumlinski, žentas James; aštuoni 
anūkai; sesuo Ann Waitkus ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas antradienį nuo 2 iki 9 v.v. Petkaus Mar-
quette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 21 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnūs ir duk tė . 

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

A.tA. 
Dipl. teisininkui 

JONUI PETRUŠAIČIUI 
Londone. Anglijoje mi rus , l iūdinčius brolį PETRĄ ir 
brol iene STASYTĘ, gimines ir d r a u g u s užjaučiame. 

Onutė ir Viktoras Kažemėkaičiai 
Ida ir Motiejus Tamulėnai 
Stefa ir Zenonas Lukauskai 

Omaha, Nebr. 

KONCERTAS 

Lapkričio 21 d. vakaro, šešta
dienį, Šv. Antano parapijos 
salėje bus Los Angeles kvarteto 
koncertas. Kviečiame visus 
dalyvauti. Išgirsite pagarsėjusį 
kva r t e t ą . Koncer tą ruoš ia 
Omahos ramovėnai. 

Kitą dieną, sekmadienį, 22 d. 
tuoj po lietuviškų pamaldų bus 
k a r i u o m e n ė s š v e n t ė s mi
nėjimas. Dalvvaukime. 

J. S. 

Providence, R.I. 

ATŠVENTĖME 600 METŲ 
KRIKŠČIONYBĖS 

SUKAKTI 

Iškilmės prasidėjo darniu cho
ro giesmių giedojimu, žmonėms 
besirenkant šventovėn. Prieš 
Mišių pradžių Šv. Kazimiero pa-

Lie tuvių Styginio Ansambl io smuik in inka i 

A.tA. 
PETRUI VACBERGUI 

m i r u s , brol iui LEONUI ir jo še imai bei k i t i ems 
a r t i m i e s i e m s re i šk iame gil iausią užuojautą. 

Povilas Matiukas 
Vanda Matiukienė 
Balys Pakštas 
Juozas Remys 

A.tA. 
Kpt. PRANUI ŽITKUI 

mirus, mielai žmonai JANINAI ir marčiai re iškiame 
gi l iausią užuojautą. 

Valerija ir Vladas Vaitiekūnai 

tymo pravedimo autorių Rene 
M. Lafayette. Dovanas į te ikė 
Aldona Kair ienė vyskupui L. 
Gelineau, Agnės Val ion ienė 
vysk. D. Reilly, Sofija Šakal ienė 
atstovui R. Lafayette. 

Nors dėl ankstyvesnių įsipa
reigojimų lietuvių išeivių vysk. 
P. Baltakis asmeniškai negalėjo 
minėjime dalyvaut i , bet mes jį 
jau tėme savo tarpe. Ypač kai 
vysk. Gelineau vaizdingai pa
pasakojo vysk. Bal takio .nuo
tykius ' , kokių nė vienas iš 300 
dalyvavusių vyskupų neper
gyveno Los Angeles. J is įrodė, 
kad Amerikos saugumas t i k r a i 
efektingai dirbo Šv. Tėvo lanky
mosi metu. 

Koncert inę dali at l iko Vero
nika Bizinkauskai tė , jos tė
ve l iu i P e t r u i B i z i n k a u s k u i 

akompanuojant. Jautėme naują 
solistę, a t e i n a n č i ą su ge ra 
balsine medžiaga pavaduoti pa-
vargs tančius dainininkus. 

Parapijos komite to dėka sve
ta inė a tnauj in ta , nauji baldai 
nupirkt i , o Rūta Krecioch ją 
skoningai išdekoravo. Taip pat 
ji parengė programos knygelę, 
kur ią jos duktė Ann Carol 
dailiai apipavidal ino. 

Po banketo j auk ia i pabendra
vome net nepajusdami vakaro 
vėlumos, kad j au laikas skirs
ty t i s į namus . 

A . Val iušk is 

K o k i a n a u d a iš l a i svės 
galvoti, je igu tai neduos laisvės 
veiklai. 

Jonathan Surifi 

> 

A.tA. 
FRANK VAIČIULIS 

Gyveno Oak La\vn. Illinois. 
Mirė 1987 m. spalio 16 d., sulaukęs 69 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Kidulių valsč. Žilių 

kaime. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Gertrūda (Urbaitė); 

duktė Wanda, jos vyras Jim; teta Ann Žiedalis ir dvi pussese
rės St. Louis, MO; bei kiti giminės Lietuvoje, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas buvo pašarvotas šeštadienį Zimmerman & 
Sandeman Mermorial Chapel, 5200 W. 95 St., Oak Lavvn, 
Illinois. 

Laidotuvės įvyko pirmadienį, sausio 19 d. Iš koplyčios 
buvo atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyko gedulingos pamaldos už veliono sielą. Po 
pamaldų buvo nulydėtas i Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus prisiminti velionį savo maldose. 

Nuliūdę žmona, duk t ė ir žentas. 

Laidotuvių direkt. Zimmerman & Sandeman. Tel. 
424-0340. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

1410 S o . 5 0 t h Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LAC K ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

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

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

1446 S o u t h 50th Avenue 
C ice ro , I l l inois 

T e l e f o n a s — 652-1003 
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x Ateinantį sekmadienį 
pasukamas laikrodis viena 
valanda atgal — prasideda 
žiemos laikas. Geriausia 
pasukti laikrodį iš vakaro, nes 
sekmadienį šv. Mišios 
bažnyčiose, eismas ir kiti 
dalykai vyks jau pagal žiemos 
laiką. 

x Prof. Mark Wymer yra 
parašęs studiją apie Europos pa
bėgėlius po antrojo pasaulinio 
karo. Ją ateinančiais metias 
išleis Balch Institute Press, 
Philadelphijoje. Šioje knygoje 
bus paskelbta daug medžiagos 
apie lietuvius. Autorius medžia
gą yra rinkęs ir „Draugo" 
redakcijoje. Knyga išeis atei
nančių metų pabaigoje. Ji va
dinsis „Europe's Displaced Per-
sons, 1945-51". 

x „Ateities" akademinio 
savaitgalio pradžia bus vaka
ronė su V. Skuodžiu. Vakaronė 
bus Chicagos Jaunimo centre 
spalio 30 d., o akademinis sa
vaitgalis bus visą savaitgalį 
Jaunimo centre ir Ateitininkų 
namuose Lemonte. 

x Ateitininkų namų rėmėjų 
metinis susirinkimas bus lap
kričio 8 d. po 11 vai. Mišių Atei
tininkų namuose. Prieš susirin
kimą visi bus pavaišinti ska
niais pietumis, kuriuos ruošia 
Cicero „Ateities" sambūris. Visi 
kviečiami. 

x „Šiandieninė Sovietų 
Sąjungos vidaus politika tau
tybių atžvilgiu" — tai tema, 
kuria kalbės Maskvos Helsinkio 
grupės narė mokslininkė Lud 
mila Aleksejeva Washingtone 
įvykstančioje politinėje konfe
rencijoje spalio 23-25 dienomis. 

x Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikių Moterų Chi
cagos apskrities suvažia
vimas bus šį šeštadienį, spalio 
24 d.. 12:30 vai. p.p. Dainos res
torane. 2656 W. 71 St. Suvažia
vimą globoja 75-ta kuopa, 
vadovaujama valdybos vice-
pirm. Bernice Nedzveckas. 
nes kp. pirmininkė Uršulė Ras
tenis serga, nors nepaprastai 
myli Moterų sąjungą ir savo 
kuopą ir saugoja jos veiklą. Bus 
pristatyti įspūdžiai iš pereito 
seimo. 

x 16-toji metinė lietuvių 
fotografų paroda atidaroma 
spalio 24 d., penktadienį. 7:30 
vai. vakaro Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Vi
suomenė kviečiama atsilankyti. 

x CHICAGOS LIETUVIV 
MEDŽIOTOJI ŽUVAUTOJU 
KLUBAS, kviečia visus at
silankyti į rengiamą rudeninę 
gegužinę. Kuri įvyks šių metų 
spalio mėn. 25 dieną, sekma
dienį. 12 vai. Šauliu salėje, 2417 
VV. 43 gatvė. Šokiams gros Eval
do Knoll orkestras. Bus karšti 
šalti užkandžiai. Veiks baras ir 
loterija. 

Kviečia klubo valdyba 
(sk.) 

x LIETUVIŲ FONDO ban 
kete spalio 31 d. bus paminėta 
L.F. veiklos 25 metų sukaktis ir 
pagerbti L.F. pradininkai. Bus 
puiki meninė programa, kuria 
išpildys solistė Birutė Vizgir
dienė iš Los Angeles, gera vaka
rienė ir linksma Liūto Dargio 
muzika visus svečius maloniai 
nuteiks. Bilietus įsigyti prašom 
iš anksto L.F. raštinėje telef. 
471-3900. 

(sk.) 
t 

x Šventoji Žemė ir Grai
kija, Krikščionybės ir kla
sikinės kultūros lopšiai, bus lan
komi 2 savaičių kelionėje. 1988 
m. balandžio 9-23 d. Jeruzalė. 
Betliejus, Nazaretas. Atėnai. 
Korintas, Olympija. Vadovas 
kun. dr. K. Trimakas. Kreiptis: 
Travel Advisers, 1515 N. 
Harlem Ave., Suite 110, Oak 
Park. 111. 60302. Telef. 
312 524-2244. 

(sk.) 

x Sol. Maryte Bizinkaus-
kaitė su savo vyru Petru 
Bilda šeštadienį buvo ..Drauge" 
ir apžiūrėjo spaudos darbus, 
pasikalbėjo apie savo darbus To
ronto operoje, kurioje šiuo metu 
didesnių vaidmenų dėl šeimyni
nių reikalų negali imtis. 

x Poetas Henrikas Nagys 
iš Montrealio yra atvykęs Le-
montan ir skaitys savo poeziją 
ateinantį trečiadienį, spalio 21 
d.. 7:30 v.v. Ateitininkų namuo
se Lemonte. Taip pat jis paskai
tys savo kantatą ..Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva". Atsilan
kiusieji galės pasiklausyti iš 
videojuostos kantatos premjerą 
Montrealyje. Rengia Lemonto 
Liet. Bendruomenė. 

x Šiandien Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoj lankysis Chi
cagos arkivyskupijos kunigų 
personalo komisija, kuri tarsis 
su registruotais parapiečiais dėl 
naujo paskyrimo klebonu. Kun. 
Antanas Zakarauskas išeina 
poilsiui ir bus klebonas emeri
tas. 

x „Antroji lietuviška siui
ta" ir tapybos serija sielrank-
šluosčiai. dail. Prano Gailiaus 
grafikos darbų ciklas, sukurtas 
pagal Kazio Bradūno eilėraštį. 
bus išstatytas jo parodoje sek
madieni, spalio 25 d. ir lapkričio 
1 d. Ateitininkų namuose. 

x ..Margučio" radijo 55 
metų sukaktuvių pokylyje, 
kuris bus spalio 24 d. Jaunimo 
centre, bus paskelbti dainos 
konkurso laimėtojai. įteiktos 
premijos ir atliktos premijuotos 
dainos. Dainas atliks solistai 
Praunme Ragienė ir Jonas Vaz-
nelis. Akompanuos Robertas 
Mockus. 

x Politinės konferencijos, 
įvykstančios spalio 23-25 d. Wa-
shingtone. dalyviams Baltuo
siuose rūmuose bus pateikti 
pranešimai tarptautinės poli
tikos ir opių vidaus problemų 
klausimais. Kalbės Joseph Mor
ris, teisingumo departamento 
viešųjų reikalų direktorius. Lisa 
Jameson. tautinio saugumo ta
rybos vicedirektorė Europos ir 
Sovietu Sąjungos politikos rei
kalams. Gregory Guroff. prezi
dento JAV — sovietų pasikei
timu iniciatyvos koordinatorius 
JAV informacijos agentūroje. 
Pranešimuose bus paliesta OSI. 
galimi Sovietų Sąjungos pasi
keitimai, miestų suporavimo 
klausimai. Šiuos pranešimus 
koordinuoja Baltųjų rūmų spe
cialus prezidento asistentas vie-
šiesiems reikalams Linas 
Kojelis. 

x Juostų audimo kursai 
vyk? spalio 31 d., lapkričio 7 ir 
14 d.d., nuo 10 v. ryto iki 1 v. 
p.p.. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. 6500 S. Pulaski. Chi-
cago. 111. Kursus rengia Čikagos 
lietuvių tautodailės institutas. 
Vietų skaičius ribotas. Prašau 
skambinti Rugilei Slapkauskie-
nei: 858-3629. 

(ak.) 
x 16-toji metinė Lietuvių 

fotografų paroda atidaroma 
š.m. spalio 23 d . penktadienį. 
7:30 v v Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Visuo
mene kviečiama gausiai daly
vauti. 

(sk.) 

x ALDONA STEMPUŽIE-
NĖ SU EMILIJOS SAKA-
DOLSKIENĖS kanklių palyda 
dainuos dzūkiškas ir audimo 
dainas Čikagos lietuvių tauto
dailės instituto parodos atidary
me, spalio 25 d. 2 p.p.. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. 
6500 S. Pulaski. Chicago. UI. 

(skj 

x A. a. ses. Lucine Matulis 
Villa Joseph Marie, Pa. mirė 
spalio 18 d. Velionė buvo kilusi 
iš Šv. Juozapo par. Scranton, Pa. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 
daugiau kaip 60 m. Visą laiką 
buvo chemijos mokytoja aka
demijoje, Marijos aukšt. 
mokykloje, Villa Joseph Marie. 
Pašarvota spalio 21 d. Šv. 
Mišios mergaitėms bus 1 vai., 
seselėms ir giminėms 3:30 vai. 
Spalio 21 d., trečiadienį. 10 vai. 
bus pašarvota motiniškam Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyne, o 
vakare 7 vai. nulydėta į kop
lyčią. Spalio 22 d., ketvirtadienį, 
9:30 vai. seselių koplyčioje šv. 
Mišios, o po to bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. Liko Scran-
tone brolis ir daug giminių. 

x Kun. Antanas Zakaraus
kas, Švč. M. Marijos Gimimo 
lietuvių parapijos klebonas, va
dovauja liturginei komisijai, or
ganizuojant Lietuvos krikščio
nybės jubiliejaus šventę Chica-
goje. 

x Gediminas Mickevičius, 
Interstate Transportation 
korporacijos direktorių tarybos 
prezidentas, su savo žmona Zo-
ta praėjusiais metais įteikė Lie
tuvių Operai 2,000 dol. auką, 
tačiau Operos programoje, sta
tant Smetanos „Parduotosios 
nuotakos" operą buvo įrašyta 
1,500 dol. auka ir tik daug 
vėliau pastebėta padarytoji klai
da. Operos valdyba didįjį mūsų 
Operos mecenatą Gediminą 
Mickevičių ir ponią atsiprašo už 
padarytą klaida. 

x Melrose Parko Amerikos 
Lietuvių ir apylinkės klubo vi
suotinis susirinkimas bus spalio 
25 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. (ne 
8 vai. vak.. kaip buvo paskelb
ta) Eagles salėje, 147 Broadvvay 
Melrose Park. Otto Mayeris. pir
mininko Algio Sinkevičiaus 
prašomas,perėmė Elenos Čer
nienės, kuri buvo sekretorė, iki 
kadencijos pabaigos pareigas. E. 
Černienė su vyru Jonu išsikėlė 
į Floridą. 

x Marija Tubelytė Kuhlma-
nienė, kurios apysakų knyga 
„Įsibrovėle" buvo išleista pernai 
Liet. Knygos klubo, yra kartu ir 
dailininkė. Ji su dviem rūpes
tingai padarytais gėlių pa
veikslais dalyvaus visuotinėje 
Lietuviu dailininkų parodoje 
Chicagos Čiurlionio galerijoje. 
Taip pat ji rašo ir toliau. Ji su 
novele dalyvavo „Dirvos" kon
kurse, kuri bus vėliau ..Dirvo
je" spausdinama. 

x Kriauklių kūriniai puoš 
Jaunimo centro mažąją salę 
spalio 23-25 dienomis. Mar
celės Rudaitienės darbų pa
rodą globoja Korp. Giedra. Lan
kymo valandos: penktad. 6 v.v. 
- 9 v.v., šeštad. 9 v.r. - 2 v.p.p. 
ir 6 v.v. - 9 v.v., sekmad. 9 v.r. 
- 3 v. p.p. 

(sk.) 
x Operos tradicinis balius 

įvyksta lapkričio 7 d. Balzeko 
muziejaus Gintaro salėje, 6500 
S. Pulaski Rd. Balius rengiamas 
tam, kad Lietuvių Opera galėtų 
tęsti kultūrinę ir meninę veiklą. 
Todėl prašome visus kaip galint, 
gausiau dalyvauti naujoje ir 
puošnioje vietoje. Prašome 
stalus užsisakyti Operos vice-
pirm. Vaclovo Momkaus tele
fonu 925-6193. Paskambinus 
jam. bus suteiktos visos infor
macijos. Tą pati vakarą bus ir 
laimingųjų bilietų traukimas. 
Todėl prašome jau dabar, kurie 
dar negrąžino tų bilietų šak
neles, atsiusti jas Operos 
adresu. Visiems jau grąžinu
siems Opera nuoširdžiai dėkoja. 
Operos baliaus meninę dali 
atliks Operos moterų oktetas, 
kurioms akompanuos Robertas 
Mockus. Prieš Balzeko muziejų, 
kitoje gatvės pusėje, yra 
Republic bankas. S. Balzekas 
yra iš banko vadovybės gavęs 
leidimą, kad jų aikštėse bus 
galima pastatyti mašinas. Taip 
pat ir už paties muziejaus rūmų 
yra kita aikštelė, kurioje galima 
statyti mašinas. 

(ak.) 

Sol. Laima Stepaitienė, koncertavusi Šveicarijoje, su vysk. Antanu Deksniu, dr. Dargužiu, Va
sario 16 gimnazijos mokiniais iš Vokietijos ir viena sesele lietuvaite, gyvenančia Šveicarijoje. 

IŠ A R T I IR T O L I 
J A VALSTYBĖSE 

— Izabelė (Laučkaitė) ir 
John A. Howes spalio 11 d. 
Washingtone susilaukė sūnaus. 
Iki šiol juodu augino dukrelę. 
Nauju anūku džiaugiasi ir jo 
tėvukai Izabelė ir Juozas B. 
Laučkai. Bethesda. Md. ir 
Joseph i ne ir Dr. Homer Howes, 
Gross Pointe Beach, MI. 

— Washingtone įvykstan
čioj politinėj konferencijoj ski
riama apsčiai laiko išeivijai 
jautriai tariamų nacių karo 
nusikaltėlių paieškos temai. Sią 
temą analizuos dr. Romas Vaš-
tokas iš Kanados, dr. Saulius 
Sužiedėlis iš Washingtono ir 
adv. Povilas Zumbakis iš Chica-

i gos. Visi trys prelegentai gerai 
yra susipažinę su šia tema, tad 

x Jonas Černius iš Melrose 
Park, 111., nuo spalio 1 d. išsikėlė 
gyventi į Jocksonville, Fla„ už 
pakeitimą adreso pridėjo 10 dol. 
auką su prierašu: „Linkiu sėk
mes Jūsų spaudos darbe". Ačiū 
už paramą ir linkėjimus. 

x Dr. Saulius Jankauskas, 
Pawhatan. Va., „Draugo" 
rėmėjas, bendradarbis, užpre
numeravo vieneriems metams, 
„Draugą" Laimai R. Ghatak, 
gyv. Richmond, Va., ta proga 
pridėjo 50 dol. auką su priera
šu: „Dėkojam, kad skelbėt Rich-
mondo lietuvių veklą! Priimkit 
mūsų kuklią auką". Dr. S. Jan
kauskui tariame nuoširdų ir 
didelį ačiū už lietuviško žodžio 
rėmimą. 

x J. Petrauskas, Toronto, 
Kanada, pratęsdamas prenume
ratą, atsiuntė ir 15 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

x Ona Mieželienė, Sun City, 
Arizona. „Draugo" nuoširdi 
rėmėja, garbės prenumeratorė, 
pratęsdama „Draugo" pre
numeratą, atsiuntė visą šimti
nę Nuoširdus ir didelis ačiū už 
rėmimą savos spaudos. 

tenka laukti iš jų konkrečių 
pasiūlymų ateities veiklai. 

— Mūsų vykdoma Lietuvos 
laisvinimo srities veikla yra bū
tina periodinės apžvalgos ir su
gestijų naujų tarptautines poli
tikos posūkių išdavoje. Lietuvių 
politinėje konferencijoje, įvyk
siančioje spalio 23-25 dienomis 
Washingtone, tai vykdys prityrę 
visuomenininkai kaip inž. Juo
zas Danys. Gintė Damusytė. 
Algimantas Gureckas ir prof. 
dr. Tomas Remeikis. Konfe
rencijoje dalyvauti yra kvie
čiami visi politinėje veikloje be-
sireiškią lietuviai. 

— Lietuvių politinės konfe
rencijos Washingtone daly
viai spalio 23 d. popietėj lanky
sis Baltuosiuose rūmuose, kur 
JAV valdžios pareigūnai iš 
Valstybės departamento ir Tau
tinio saugumo tarybos pateiks 
pranešimus mums rūpimomis 
Lietuvą liečiančiomis temomis. 
Šį „briefing" organizuoja spec. 
prez. Reagano patarėjas visuo
meniniams reikalams Linas Ko
jelis, talkinamas jo štabo parei
gūnės Ritos Bureikaitės. 

— Atlantos, GA naująją LB 
apylinkės valdybą sudaro 
Rimas Česonis — pirm., Stasys 
Kligys — vicepirm., Gytis Zunde 
— sekretorius ir Gražina Mi
kulskienė — iždininkė. Spalio 
17-18 d. LB apylinkė suruošė 
Lietuves 600 m. krikščionybės 
jubiliejaus paminėjimą. Iškil
mėse dalyvavo JAV LB reli
ginių reikalų tarybos pirm. kun. 
Viktoras Dabušis. 

— Naujai išrinktoji Wa-
shingtono LB apylinkes val
dyba pareigomis pasiskirstė: 
Donatas Skučas — pirm.. Vida 
Bandienė — vicepirm. spe
cialiems projektams. Petras 
Kaufmanas — vicepirm. vykd. 
reikalams, dr. Kazys Almenas 
— iždininkas. Genė Vasaitienė 
— sekretorė ir Daiva Šimonv-

tė-Milier — protokolų sekretorė. 
Naujai pareigas perimusi valdy
ba aktyviai talkina krašto 
valdybai lietuvių politines kon
ferencijos ruošos darbuose. Prieš 
šiai valdybai perimant pareigas, 
Washingtono LB apylinkei 
vadovavo Ant. Dundzila. 

— Lietuvos Helsinkio gru
pės narys ir Lietuvos tikinčiųjų 
teisėms ginti komiteto narys 
prof. Vytautas Skuodis bus 
spalio 23-25 dienomis Washing-
tone įvykstančios politinės kon
ferencijos garbės svečias ir 
vienas iš pagrindinių prele
gentu. Tikimasi, kad kon
ferencijoje taip pat dalyvaus 
prof. Skuodžiu ir jo šeima daug 
besirūpinanti Balfo pirm. M. 
Rudienė ir jos vyras inž. Ant. 
Rudis. Krikščionių demokratų 
s-gos centro valdybos 
pirmininkas. 

— JAV Federalinei komu
nikacijos komisijai panai
kinus vadinamą nešališkumo 
doktriną („fairness doctrine"), 
JAV LB Visuomeniniu reikalų 
taryba laiškais kreipėsi į atitin
kamų JAV Kongrese komisijų 
pirmininkus senatorių E. F. 

; Hollings ir kongr. E. J. Markey 
su prašymu į Kongresą įšnešti 
įstatyminius projektus, kurie įs
tatymo būdu sugrąžintų ir for
maliai legalizuotu minimą „dok
triną". Pagal tradiciją, vyravu
sią iki doktrinos panaikinimo, 
radijo ir televizijos stotys turėjo 
suteikti laiko ir mažumų nuo
monių pristatymui bei pa
reiškimams. Remiantis naujuo
ju sprendimu, stotys mažumų 
nuomonių pareiškimui nebū
tinai turi skirti laiko. Taigi, jei 
savo nuomonę norėtume pa
reikšti OSI reikalu, stotys dabar 
neturi skirti laiko mūsų nusi
statymo įgalinimui. Anksčiau 
galėję skųstis, pagal naują 
tvarką pagrindo neturi. Iš sen. 
Holiings ir kongr. Markey LB 
gavo raštikus pažadus įstatymo 
keliu buvusia padėtį atstatyti. 

OflCAGOJE 
IR APYLINKĖSE 
SOL. BIZINKAUSKAITĖS 

KONCERTAS 
Vasario 16 gimnazijai remti 

komitetas spalio 18 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje turėjo 
koncertą, kuriame publika 
galėjo pasidžiaugti Toronto 
operos solistės Marytės Bizin-
kauskaitės dainavimu. 

Renginį atidarė komiteto pir
mininkas K. Milkovaitis, dėko
damas atvykusiems ir džiaugs-
damasis solistės dalyvavimu. 
Solistė sudomino publiką savo 
skambiu balsu, žaviai padainuo
dama K. V. Banaičio dainas 
Liepė man motulė, Už balto 
stalo. Mama sena, duktė maža, 
Šėriau, šėriau. Solistė koncertui 
davė ir tarptautinio garso 
kompozitorius, padainuodama 
K. Strausso „Ach Lieb" ir 
„Zueignung", taip pat R. 
Schumano „Du meine Seele". 

Pirmos dalies užbaigai solistė 
vėl perėjo prie lietuvių kompo
zitoriuj. Kačinsko Nebuvo ir 
nebus tokios šalies (žodžiai Rū-
tenio),J. Siniaus Našlaitės 
rauda ir J. Žilevičiaus Nuliū
dimo valanda bei Ratai. 

Publika gėrėjosi solistės pajė
giu balsu, išlavintu studijose. 
Fortepijonu solistei švelnią 
palydą sudarė muz. R. Mockus, 
nenustelbdamas jos stygų 
garsų. 

Pažymėtina, kad solistė yra 
studijas išėjusi Bostono konser
vatorijoje ir Curtis muzikos 
institute Philadelphijoje. 

Būdama operos solistė, antro
je koncerto pusėje daugiau davė 
arijų. Čia buvo „Un bei di" iš G. 
Puccini operos Madame Butter-
fly, Neplauk,Kastyti iš V. Ba
naičio Jūratė ir Kastytis, Vili
jos daina iš Fr. Leharo Linksmo
ji našlė, Gundė mane bernužėlis 
iš J. Žilevičiaus Raseinių Mag
dės. 

Solistė jau trečios kartos 
lietuvė. Jos tėvai jau gimę Ame
rikoj, o senelis A. Ivanauskas, 
bėgdamas nuo caro kariuome
nės, iš Žaslių parapijos pasiekė 
Ameriką. Džiugu, kad solistė 
domisi lietuvių kompozitorių 
muzika bei gerai taria lietuviš
kus žodžius. Būdama įpratusi 
prie operų dainavimo scenoje ji 
ir į šį koncertą tarpais įnešė vai
dybinės išraiškos. 

Publika reiškė entuziastišką 
pasigėrėjimą ir solistė bisui pa
dainavo: Pamylėjau vakar, Mo
dernus valsas. 

Solistei už puikią programą 
padėkojo K. Milkovaitis, 
džiaugdamasis, kad susilaukė 
aukų po šimtinę iš KriauČeliū-
nų, J. Vasiukevičiaus. Pakvie
tė į kavinę vaišėse pabendrauti 
su soliste. Pažymėtina, kad 
solistė kuriam laikui nutrauks 
dainavimą. J u o z p^ 

- JAV LB Krašto valdyba 
paskyrė dr. Ant. Razmą, Birutę 
Jasaitienę ir Kazį Laukaitį ir 
toliau atstovauti JAV LB-nei Il
linois lituanistine katedra besi
rūpinančiam Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Fonde. Šiame 
fonde PLB ir JAV LB turi po 
tris atstovus, o Kanados LB — 
vieną atstovą. 

— Kansas City LB apy
linkės valdybos pirm. Kazys 
Žemaitis, JAV LB krašto val
dybos pirm. Vyt. Volerto vardu 
pasveikino Kansas City vykusį 
Lietuvos Vyčių 74 seimą. 
Sveikinime V. Volertas kvietė 
Lietuvos vyčių organizacijos na
rius dar stropiau priešintis OSI-
KGB sandėrio išdavoje vykdo
mam Lietuvos ir lietuvių gero 
vardo šmeižimui. 

Seattle burmistras Charles Rover sako kalba. įteikdamas Lietuviu Bendruomenės pirmininkei 
irai Benulytei-Bray „Spirit of Liberty" pažymėjimą per iškilmes 

Advokatas Jonas Gibaitis 
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Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 
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