
THE LIBRARY O? CONGRESS (GRATIS) 
REFEREHCE DEPARTM2 ! : 
SERIALS DIVISION 
UASHINGTON, IX 2 0 0 2 5 EM 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60829 

TELEFONAS (312) 58o-9f>00-l-2^ 

ITHUANIAN WORLD-WIOE r>/\IL_V 

Vol. LXXXI Kaina 30 c. ANTRADIENIS - TUESDAY, GRUODIS - DECEMBER 8, 1987 Nr. 238 

n LKB Kronika" Nr. 73 

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

„Konfliktas 
gimtadienio 

A Svirbutavičiūtės straipsnio komentaras 

» 

1987 m. kovo 28 d. „Komjau
nimo tiesa" ilgu straipsniu 
atsakė į tikinčiųjų tėvų skundą 
dėl konflikto Alytaus rajone, 
Makniūnų kaime, kur 50 vaikų 
susirinko švęsti seserų Gra
žulyčių gimtadienio ir buvo gru
biai užpulti bei tardyti milici
ninkų, mokytojų ir kitokio „ak
tyvo". Laikraščio koresponden
tė A. Svirbutavičiūtė, pabrėž
dama „viešumo" ir „demokra
tėjimo" tendencijas, plačiai ko
mentuoja LTSR prokuroro vyr. 
padėjėjo J. Bakučionio atsaky
mą į tėvų skundą. Dėmesį pat
raukė kai kurios šio komentaro 
stiliaus ir turinio ypatybės, — 
apie tai ir norėtųsi padiskutuo
ti. 

Korespondentė savo straipsnį 
pradeda vienos gimtadienyje 
buvusios dalyvės mintimis, kad 
vakarėlyje bus smagu, tėvams 
leidus pasišokti ir padainuoti. 
Nusikaltimo sudėties, kaip sako 
juristai, nepastebėsime. Bet... 
Kiek toliau cituojamos tėvų 
laiško nuotrupos: „Gražulytės 
Janina ir Angelė mūsų vaikus 
pasikvietė į gimtadienį. Mes 
išleidome su sąlyga, kad pobū
vyje dalyvaus ir suaugusieji, be 
to, 23 vai. vaikai turi būti na

muose. 22 vai. 10 min. į kiemą 
atvažiavo mašina... Šį įsibrovi
mą motyvavo tuo, kad po Aly
taus rajono kultūros namus 
daromas reidas. Po to milicijos 
majoras pradėjo tardyt i ir 
gąsdinti vaikus, reikalavo pasi
sakyti pavardes ir vardus... 
Mes, tėvai, protestuojame prieš 
tokį pareigūnų savivaliavimą... 
Kokį vaikai padarė nusikalti
mą, švęsdami gimimo dieną be 
alkoholio, uždaroj patalpoj ir 
suaugusių priežiūroj? Ką jie 
baisaus padarė? Ir po skundu 11 
parašų. 

Nors A. Svirbutavičiūtė, kaip 
minėta, tepateikė tiktai tėvų 
laiško ištraukas, čia pat, tarsi 
išsigandusi nepagrąžintos (o 
mums, Lietuvos katalikams 
tokios įprastos!) tikrovės blyks
nio, skuba jį uždengti: ,,Iš kar
to pasakysiu — tėvai neteisūs. 
Jie puikiai žino, kad vaikai 
pažeidė nepilnamečių elgesio 
taisykles". Tačiau ir toliau 
gilinantis į sujauktą ir miglotą 
straipsnį, „pažeidimo" esmė ne-
išryškėja. Visa sunkioji kaltini
mo „artilerija" tai, kad vaikai 
svečiuose buvo pc 22 valandos. 

(Bus daugiau) 

„Į kariuomenę vykstu kaip 
vergas 99 

New Yorkas. — Lietuvių In
formacijos Centras praneša, kad 
karinis komisariatas ima 29 m. 
amžiaus lietuvį į karinius apmo
kymus už dalyvavimą lapkričio 
18 d. Rygos demonstracijoj, mi
nint Latvijos nepriklausomybės 
šventę. Toks pats likimas gresia 
ir jo 35 m. broliui kunigui. Čia 
pateikiame pranešimą iš Lietu
vos. 

Mobilizuoja į kariuomenę 

Lapkričio 18 d. į Marijam
polės, daba r t in į Kapsuko, 
karinį komisariatą buvo kvie
čiamas atvykti Petras Gražulis, 
29 m. amžiaus. Jis dirba Sasna
voj bažnyčios pagalbiniu dar
bininku. Tą pačią dieną į Aly
taus karinį komisariatą kvietė 
atvykti Alytaus vikarą kun. 
Antaną Gražulį, gimusį 1952 m. 
Matyt, neatsitiktinai pasirinko 
lapkričio 18-tają — Latvijos 
nepriklausomybės dieną, kad 
broliams sutrukdytų nuvažiuoti 
į Rygą- Tačiau Petras Gražulis 
su Gar l iavos v ikaru kun . 
Vytautu Prajara lapkričio 18 d. 
apie 11 vai. ryto Rygoje prie 
Laisvės statulos padėjo gėlių 
puokštę, o į karinį komisariatą 
nuėjo lapkričio 20 d. Jam liepė 
rašyti pasiaiškinimą kodėl jis 
neatvyko lapkričio 18 d., bet 
Gražulis Petras atsisakė. Tada 
jam pranešė, kad nuo lapkričio 
27 d. jį ima į karinius ap
mokymus, o kun. Antanui Gra
žuliui kariniame komisariate 
Alytuje liepė pasitikrinti svei
katą. Po patikrinimo pranešė, 
kad jis yra tinkamas karo tar
nybai ir bet kokiu metu gali 
būti paimtas kariniams apmo
kymams. Sasnavos klebonas, 
pas kurį dirba Petras, kun. 

Demonstrantų minia Washingtone praėjusį sekmadienį prieš Gorbačiovui atvykstant j Ameriką. 

Sostinėje 200,000 demonstrantų TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Albinas Deltuva, parašė į karinį 
komisariatą raštą, kad jis Fetro 
Gražulio karinio apmokymo 
metu jam algos nemokės — 
temoka jie patys. O Petras Gra
žulis parašė TSRS Gynybos 
ministrui Yazovui ir nuorašą 
Kapsuko miesto karinio komi
sariato viršininkui, kurį jau 
išsiuntė, atvirą laišką. 

Gražulio Petro, Antano, gyv. 
Kapsuko rajone, Sasnavos 
kaime, 

Atviras laiškas 

Artėjant Lietuvos nepriklau
somybės septyniasdešimtme
čiui, aš, Gražulis Petras, Antano 
sūnus, protestuoju prieš Lietu
vos okupavimą, kurį dviejų 
grobikiškų valstybių — Rusijos 
ir Vokietijos atstovai — Molo
tovas ir Ribentropas, slaptai 
pasirašė 1939 m., o 1940 m. 
okupavo Pabaltijį. Šis protestas 
yra plačiai išdėstytas 1987 rug
sėjo 8 d. pareiškime, parašy
tame ir adresuotame šių dviejų 
valstybių vadovams ir SNO pir
mininkui, kurį pasirašiau ir aš. 

Protestuodamas prieš okupa
ciją, atšaukiu ir prašau laikyti 
negaliojančia priesaika, kurią 
daviau tarnaudamas sovietinėje 
armijoje. Apmokymams, į 
kuriuos esu šaukiamas 1987 
lapkričio 27, vykstu kaip 
vergas, pavergtos tautos sūnus, 
kuris neturi teisės į laisvą 
apsisprendimą. 

Kategoriškai atsisakau: 1. 
Vykti į Afganistaną, nes šį karą 
laikau grobikišku; 2. tarnauti 
Černobylyje, kadangi į ten įsta
tymiškai vyksta tik savanoriai. 

Esu tikintis, todėl apmokymo 
me tu reikalauju sudaryt i 

VYashingtonas. — Praėjusį 
sekmadienį sostinėje demonst
ravo apie 200,000 žmonių, rei
kalaudami, jog viršūnių konfe
rencijos metu būtų keliamas 
žmogaus teisių klausimas, kad 
prez. Reaganas r e ika l au tų 
Sovietų Sąjungos vyriausybės 
vadą M. Gorbačiovą išleisti 
visus norinčius emigruoti, o 
ypač žydus, kurie suruošė šią 
didžiulę demonstraciją. De
monstracijoje dalyvavo ir ne žy
dai. 

Gorbačiovas su savo žmona at
vyko į Washingtoną vakar 4:40 
popiet — ir šiandien pradeda 
pasitarimus su prez. Reaganu. 
Pagal numatytą tvarką, jis 
išvyksta ketvirtadienį 8 vai. 
vak. 

Sekmadienį prezidentas savo 
laiške miniai rašė, jog j is 
primins Gorbačiovui, kad būtų 
„išleisti visi refusenikai" ir kad 
duotų pilną religinę ir kultūrinę 
laisvę Sovietų Sąjungoje. Tą 
laišką perskaitė miniai Morris 
B. Abram, Žydų bendrosios 
tautinės organizacijos vadovas. 

„God bless America" 

Sostinės policija pranešė, jog 
toje demonstracijoje buvo 
žmonės ne tik iš JAV, bet ir iš 
Kanados, jauni, seni, afganai, 
pabaltiečiai, unijų nariai ir 
veteranai. Ji praėjo ramiai ir tik 
vienas asmuo buvo areštuotas 
už paprastą netvarką. Protes
tuotojai dainavo „God bless 
America" ir ėjo Konstitucijos 
gatve. Demonatracijose kalbėjo 
viceprez. G. Bush, sen. Bob Dole 
ir kongr. Jack Kemp iš New 
Yorko. Dalyvavo sen. Albert 
Gore ir buvęs Valstybės sekr. 
Alexander Haig. Įdomią kalbą 
pasakė kovotojas už žmogaus 
teises, buvęs kalėjimuose ir 
griežtojo režimo darbo 

sąlygas, kurių nebuvo tarnau
jan t privalomoje 2 me tų 
karinėje tarnyboje: 1. Sekma
dieniais ir šventadieniais iš
klausyti šv. Mišias ir neversti 
dirbti; 2. Skirti laiko ryto va
karo maldoms; 3. Nedrausti 
naudotis religine literatūra. 

Tai yra Bažnyčios įstatymai, 
kurių privalau laikytis. Kviečiu 
visus geros valios žmones soli
darizuotis su manimi ir prašau 
padėti malda. 

Petras Gražulis 
1987 m. lapkričio 23 d. 

Sasnava 

stovyklose Natan Sčaranskis, 
kuris priminė, kad šiandien taip 
pat ir Maskvoje vyksta de
monstracijos ir kad ten grubiai 
slaptoji milicija išvaikė ir 
apstumdė tuos, kurie reikalau
ja laisvės. 

Kada sovietai išpildys 
Helsinkio aktą 

Viceprez. Bush pasakė, kad 
būtų daug lengviau ir diploma-
tiškiau tylėti, sasitarti ir nieka
da nekelti žmogaus teisių klau
simo, t ač iau to negalima 
padaryti, kai tos teisės yra kas
dien sovietų laužomos. Jis 
sakėsi buvęs Auschwitze ir ten 
pasižadėjęs ne t ik Holokaustą 
priminti, bet ir įsipareigojęs vi
sam pasauliui skelbti žmogaus 
teisių reikalus. 

Sen. Dole priminęs viršūnių 
konferenciją, pasakė, kad turi 
būti tik vienas klausimas spren
džiamas toje konferencijoje, tai 
laisvės klausimas. „Kas yra 
glasnost, aikšu visiems, kad tai 
nėra laisvė". 

Kongr. Jack Kemp kalbėda-
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Pabaltiečiai pasimatė su 
Valstybės sekretoriaus 
pagrindiniu pavaduotoju 

Svarbus pasitarimas 
Valstybės departamente 

Afganu demonstrantai protestuoja 
prieš Sovietu Sąjungos Afganistano 
okupacija sekmadienį Lafayette Par
ke Washingtor.e. 

— Londone pirmadienį, 
pakeliui į Washingtoną, M. Gor
bačiovas buvo sustojęs pas Bri
tanijos premjerę M. Thatcher ir 
vedė pasitarimus nusiginklavi
mo temomis, o vakare jau buvo 
VVashingtone. 

— Seoule Pietų Korėjos vy
riausybė įsakė savo policijai — 
120,000 vyrų būti pasiruošus 
atremti Šiaurės Korėjos komu
nistų bombardavimus, kai jie 
puls jų lėktuvus. 

— Iranas mobilizuoja daug 
didesnes karo jėgas prieš Iraką, 
praneša Vakarų diplomatai. 

— Frankfurte Vakarų Vokie
tijos vyriausybė sumažino mo
kėjimo procentus bankams. Nuo 
dabar vietoje 3% teks mokėti tik 
2.5% palūkanų. 

— VVashingtone Senato Fi
nansų komitetas patvirtino de
ficito sumažinimo planą 9 bili
jonams dolerių 1988 m. ir 14 bil. 
dol. 1989 m. Šis planas palies 
daugelį asmenų, mokesčių 
mokėtojų, tačiau nepanaikins 
esančių plyšių Amerikos 
mokesčių sistemoje. 

— Bangladešo vyriausybės 
prezidentas įvedė karo meto 
stovį ir suareštavo 2,700 žmonių 
ir laiko juos be teismo. Prez. Er-

* shad įsakė suimti ir vieną 
žurnalistą Ataus Damad, kuris 
yra Christian Science laikraščio 
atstovas. Nesakoma dėl kurios 
priežasties vykdomi tie areštai. 

— Vak. Vokietijoje 36 lenkų 
turistai pasiprašė pabėgėlių tei
sių, kurie važiavo autobusu ir 
paliko vieną šoferį grįžti į Len
kiją. 

— Teherane Irano vyriausy
bė pranešė atnaujinanti diplo
matinius ryšius su Prancūzija. 
Ji siunčia tris savo diplomatus 
į Paryžių. 

mas pasakė, jog „mes neturėtu
me pasirašyti sutarties su Sovie
tų Sąjunga tol, kol ji neišpildys 
Helsinkyje pasirašyto akto" ir 
neįgyvendins žmogaus lygių tei
sių visiems savo piliečiams. 

Sovietų televizija filmavo 
demonst rantus . , ,Pravdos" 
laikraščio redaktoriaus pava
duotojas Grigoriev pasakė, kad 
ši demonstracija yra tyčia 
vyriausybės suorganizuota, 
taip, kaip jie daro Maskvoje. 

Gruodžio 3 d. popiet šeši pa
baltiečiai JAV Valstybės depar
tamente susirinko pusvalandžiui 
su Valstybės departamento sek
retoriaus Shultzo pagrindiniu 
pavaduotoju (Deputy Secretary 
of State) John VVhitehead aptar
ti pabal t iečiams rūp imus 
klausimus. Pasitarime taip pat 
dalyvavo departamento sekreto
riaus asistentas Richard Schif-
ter, kuris tvarko žmogaus teisių 
klausimus, ir du žemesnio ran
go pareigūnai. 

Delegacijos sudėtis 

Pabalgtiečių delegaciją sudarė 
šie asmenys: Mari-Ann Rikken, 
estė, Jungtinio Pabaltiečių 
komiteto pirmininkė, Olgerts 
Pavlovskis, latvis, Pasaulinės 
laisvųjų latvių federacijos pirmi
ninkas, Aristids Lambergs, lat
vis, Amerikos Latvių sąjungos 
pirmininkas, Ojars Kalnins, lat
vis, Amerikos Latvių sąjungos 
viešųjų santykių direktorius, 
Vytautas Volertas, lietuvis, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
valdybos p i rmininkas ir 
Vik to ras Nakas, l ie tuvis , 
Lietuvių Informacijos centro 
VVashingtone skyriaus vedėjas. 

Viršūnių 
konferencijos eiga 
VVashingtonas. — Sovietų Są

jungos galva M. Gorbačiovas 
vakar 3:40 vai. popiet atvyko į 
Andrews karišką aerodromą. 
Tai bus 18 Maskvos ir VVashing-
tono vyriausybių susitikimas 
nuo 1943 metų, o prez. Reaga-
no ir gen. sekretoriaus M. Gor
bačiovo trečias susitikimas. 

Antradienį, šiandien, 9 vai. 
ryto prez. Reaganas priima 
Gorbačiovą Baltuosiuose rū
muose. 9:30 vai. įvyksta pirma
sis posėdis. Nuo 12:30 iki 1:45 
vai. popiet Reaganas ir Gorba
čiovas pasirašo INF sutartį ir 
trumpai kalba televizijoje. Šia 
sutartimi yra sunaikinamos 
branduolinės vidutinio nuotolio 
i r trumpesniųjų distancijų 
raketos. Po to antrasis vadų 
pasitarimas. 

Šį vakarą 6:00 vai. vak. prez. 
Reaganas rengia valstybinius 
pietus Gorbačiovo garbei. 

Trečiadienį 8:00 vai. ryto Gor
bačiovas susitinka su Kongreso 
vadais. 9:30 vai. ryto trečiasis 
Reagano — Gorbačiovo pasitari
mas. 

12:00 vai. dieną Valtybės 
sekretorius Shultzas vaišina 
Gorbačiovą. Popiet Gorbačiovo 
žmona Raiša apžiūri Baltuosius 
rūmus. 

6:00 vai. vak. Sovietų Sąjun
gos ambasadoje Gorbačiovas 
rengia pietus prezidento Reaga
no garbei. 

Ketvirtadienį 8:00 vai. ryto 
viceprezidentas G. Bush pus
ryčiauja su Gorbačiovu. 9:30 
vai. ryto ketvirtasis Reaga-
no-Gorbačiovo pas i ta r imas . 
11:00 vai. jų priešpiečiai kartu. 
1:00 vai. popiet atsisveikinimo 
iškilmės. Vėliau Gorbačiovas 
susitinka su prekybos vadais ir 
turi spaudos konferenciją. 7:00 
vai. Gorbačiovas išvyksta. 8:00 
vai. vak. JAV prez. Reaganas 
kalba į tautą. 

Pabaltiečių prašymai 

Pabaltiečių delegacija pagei
davo, kad prezidentas Reaganas 
pokalbiuose su generaliniu 
sekretorium Gorbačiovu iškeltų 
Pabaltijo klausimą ir kad tas 
faktas būtų viešai paskelbtas. 
Paprašyta, kad Valstybės depar
tamento politika dėl Pabaltijo 
valstybių inkorporacijos į Sovie
tų Sąjungą nepripažinimo būtų 
sust ipr inta ir tam t iks lu i 
pateikti keli siūlymai, delega
cija taip pat iškėlė rusifikacijos 
problemą ir davė eilę siūlymų, 
kaip būtų galima sovietus 
paveikti, kad tas rusifikacijos 
procesas būtų pristabdytas. 

Lietuvių prašymai 

Lietuvių Informacijos centro 
atstovas pateikė sekretoriaus 
pavaduotojui VVhitehead po 
kopiją atstovų rūmų bei senato 
šiais metais priimtų rezoliucijų 
religinės laisvės reikalu Lietu
voje, atkreipdamas dėmesį, kad 
jose prezidentas bei Valstybės 
departamento sekretorius yra 
raginami kelti Lietuvos tikin
čiųjų religinės laisvės klausimą. 

LIC atstovas taip pat pateikė 
LIC paruoštą sąraše lietuvių 
sąžinės kalinių bei chronolo
gišką sąrašą, nušviečiantį, kaip 
lietuviai, dalyvavę Vilniaus 
rugpjūčio 23 d. bei Rygos 
lapkričio 18 d. demonstracijose 
yra persekiojami. LIC atstovas 
atkreipė dėmesį į tai, jog birželio 
mėnesio pasimatyme su Ameri
kos Lietuvių katalikų delegacija 
prezidentas Reaganas prižadė
jęs tą kalinių sąrašą įteikti 
Gorbačiovui, kai jiedu vėl 
susitiks. Nakas paprašė, kad tas 
pažadas būtų ištesėtas. Taip pat 
pageidavo, kad JAV valdžios 
ats tovai pasi tar imuose su 
Gorbačiovo vadovaujama dele
gacija iškeltų tuos sovietų 
veiksmus prieš lietuvius de
monst ran tus , kurie y ra 
nurodyti chronologiniame sąra
še. 

Išklausė visus pageidavimus 

Pagal pasitarimo teisykles. 
neleidžiama viešai skelbti P. 
VVhitehead atsakymų Į pabaltie
čių pageidavimus, tačiau, 
galima pasakyti, kad jis išklau
sė visus pageidavimus ir į kai 
kuriuos reagavo. Taipogi buvo 
proga delegacijos nariams atski
rai ir ne taip formaliai pasikal
bėti su ambasadorium Schifter. 
Pasimatymą išrūpino Baltuo
siuose rūmuose di rbant is 
prezidento specialus asistentas 
Linas Kojelis. 

LIC 

KALENDORIUS 

Gruodžio 8 d.: Marijos Ne
kal tas Prasidėjimas. Sofroni-
jus, Eksuperija. Kaunis. Gede-
nė. Zenonas. Gailė. Romarikas. 

Gruodžio 9 d.: Leokadija. Res-
titutas. Vakaris. Irutė. Valerija. 
Delfiną. 

ORAS 

Saulė teka 7:04. leidžiasi 4:20. 
Temperatūra diena 47,1., nak 

tį 37 L 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS | SVEIKATA, 6515 Se. Califernia Ave., Chtcaga, 111. €M3» 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ŠIRDIES ATAKOS REIKALAI (10) 
Atgimkime visi iš nesvei
katos į sveikatą, ypač į šir
dies tokią! 
Kalėdiškai mediciniškas 

raginimas 

Su širdies ataka kovos at
žvilgiu galima, padalinti visus 
lietuvius j tris grupes. Pagal 
kiekvieno asmenybės išsivysty
mą, pagal proto skaidrumą ir 
kūno gajumą galima ryškiai iš-
skirt i . kuriai grupei kuris 
mūsiškis yra artimesnis, nors 
rasis kiek ir tokių, kurie turės 
vienos, kitos grupės savybių. 

Mediciniškai pasmerktieji 

— Daktare, ką daryt kad aš 
savo artrito nepanešu — klausia 
tūla mūsiškė, kurios „artritas" 
skęsta taukuose ir kuri vėliau 
didžiuojasi, kad jau parengti jos 
laukia tortai ir kava. 

— Tai ką valgyti, kai patariat 
savo skyriuje susilaikyt nuo 
taukų ... Juk, vestuvėse reikia 
neįžeisti še'rnininkų, o ten sta
lai lūžta nuo kumpių, dešrų ... 
O dabar kviečia prie kalakuto — 
irgi reikės valgyt, — porina su 
pakeltu kraujospūdžiu, perdide-
liu sovriu ir per riebiu krauju 
būk tai mėginan t i kovoti 
profesionalė. 

— Kai jau dabar net burmis
tras neatlaikė rūkymo, persi
valgymo, pakelto kraujospūdžio 
ir turėjo palikti sunkiai iškovo
tą geriausią vietą, tai gal ir man 
prisieis mesti rūkius ir neiti į 
tas riebalais pertekusias valgy
klas. — susimąsto širdies angi
ną turintysis mūsiškis. 

Taip ir panašiai savo svei
katos neprižiūri dažnas mūsiš
kis. Tūlas toks sakosi esąs svei
kas ir jam jokių mediciniškų 
tyrimų nereikia. Jie savo pasą
monėje priešinas bet kokioms 
pastangoms pagerinti medici
niškais tyrimais susektą savo 
negerovę. Sakysim, jis tik žmo
nos priverstas pasi t ikrinęs 
kraujo riebumą, kuris rastas 
turis virš 300 mg % choles
terolio, nustemba ir raivy-
damasis mėgina šiek tiek ma

žinti savo širdžiai turimą dide
lį pavojų. O Čia reikia visomis 
keturiomis stoti kovon su bur-
mistriška giltine, nes kitaip 
elgiantis prisieis eiti burmistro 
nueitu keliu. 

Mat taip per riebus kraujas 
šuoliais artina vienokią ar kito
kią medicinišką katastorfą, 
pavidale tai širdies atakos, tai 
stroko, inkstų netvarkos ar ko
jų nepanešimo dėl pagreitintai 
besivystančios sklerozės. Net ir 
tada tokiems būna svetimas 
pasninkavimu gynimasis nuo 
ne laiku ateinančios mediciniš
kos nelaimės. 

Nežiūrint to, kad stačiai 
abėcėliškai šioje vietoje net 
pakartotinai jau patiekta kovos 
priemonės su per riebiu krauju, 
tokie nesitvarkėliai gavę iš 
gydytojo pranešimą apie jų per 
riebų kraują, klausia. 

- Vaje, 268 cholesterolio! Tai 
kas man dabar daryti? — Nė 
Dangus tokiam negali talkinti. 

Kol tokie neatgims sava 
asmenybe į mediciniškai sveiką 
elgesį, tol jiems jokia pagalba 
nebus sėkminga. Jie savo vidi
niu nusiteikimu mediciniškos 
pagalbos atsisako, nors jų lie
žuvis dar suraito prašymą: ,,Tai 
ką man dabar valgyti?" Bus ir 
tokių, kurie tvirtins būk jiems 
geriau mirti, negu tvarkytis su 
maistu ir gyvenimu. 

Sudėtinga, nuolatinė, visą 
gyvenimą užsitęsianti ir dau
gelio nesveikų įpročių atsisa
kymo reikalaujanti kova su 
skleroze šiai pirmai grupei 
mūsiškių yra nepriimtina. To
kie pilnai nepildo beveik jokio 
gydytojo nurodymo. Jie visai 
nesistengia ligai užbėgti už 
akių. Jie tikisi didelio gėrio — 
sklerozės, ir širdies atakos 
išvengimo — susilaukti vis dar 
tūnodami mediciniško apsi
leidimo kūdroje. Todėl jie vis nu
kenčia ir toliau jiems taip bus 
tol, kol su savais nusiteikimais 
(asmenybe) bent minimaliai 
apsitvarkys. 

Čia ir iškyla labai svarbus 
dalykas auklėjime: nuo pat 
mažumės žmogus turi būti veda-

Kairėje dailininkas atvaizduoja kraujo riebalus mažinantįjį: asparagu kepurė, 
valgymas obuolio, morkų rankos, liemuo žemuogės, kukurūzų kojos, rūbai 
kopūstiniai, kojos žirninės. Desinėjr paveikslo pusėje (kortoje) vaizdas žmo
gaus riebinančio savo kraują: kepurė - pyrago, valgo saldumynus, liemuo 
- riebus sūris, krūtinės papuošalas — lašinukai, rankos - dešrelės, kojos 
— pyragas, pėdos — steikas, rūbai — kiaušinienė su tryniu. 
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mas teisingu, žmoniškos elgse
nos pasisavinimo keliu. Kol to
kio stovio žmogus nepasieks, jis 
ir liks nedėkinga dirva medici
niškam, širdies atakos išven
gimui skirtam grūdui. 

Tokie visada mėgina teisintis 
dėl savo nemediciniškos elgse
nos. Taip jie meta kaltę ant 
paveldėjimo, ant politiškų 
išskaičiavimų bei šiaip visokių 
menkniekių. Ryškiausias tokių 
apsileidėlių dėl savos širdies 
neapsaugos nuo atakos yra 
Chicagos miesto velionis 
burmistras. Šio krašto preziden
tas politiškais sumetimais nesi-
tikrinęs reikiamai savo svei
katos vos išspruko iš po sto
rosios žarnos vėžio giltinės dal
gio, dar į kepenis vėžio vaikai 
nespėjo susikraustyti. Kitaip — 
toks pat likimas kaip ir minėto 
burmistro būtų prezidentą lydė
jęs. Su tokiais didžiūnais mu'fns 
nė vienam lietuviui nepakeliui. 

Deja, ir mūsiškiai tū l i 
menininkai, „laiko neturintie
ji" visuomenininkai, politikai, 
na, ir šiaip miniažmogiai, 
nepajėgdami sava sveikata 
reikiamai rūpintis, šliejasi prie 
virš minėtųjų, dar mediciniš
kame pragare esančiųjų. 

Tokios grupės žmonės sudaro 
didžiausią daugumą vyraujan
čiose negerovėse. Ojų čia milijo
nai: 40 milijonų alergija sergan
čiųjų. 17 milijonų žaizdas virški
nimo kanale turinčiųjų, 10 mili
jonų artritikų. Tiek pat milijonų 
čia turi pairusius nervus 
įvairiausiame laipsnyje. Tokie 
suryja centnerius piliulių ir vis 
toje pačioje baloje tebesiranda. 

Jie tokie yra paklydusios avys 
medicinos pievoje: juos mylė
dami, dėkime visas pastangas 
išvedimui jų iš taip jiems 
žalingo mediciniško pragaro. 

Mediciniškoje skaistykloje 
besirandantieji 

Antrai kovotojų su skleroze 
grupei priklauso visi mūsiškiai, 
kurie mėgina šiek tiek ar net 
gerokai kovoti su skleroze. Jie 
pagerina savo elgesį: nustoja rū
kę ( net ir slaptai nerūko, kaip 
kad elgėsi burmistras), negir
tauja, be pepsų ir be tikros ka
vos bei arbatos apsieina, neuž
sisėdi — net gimnastikuojasi, 
rūpinasi sumažinimu per dide
lio svorio. Jie taip pat tik nerie
bią kiaulieną ir be odos baltą 

kada tikrumoje reikia visomis 
jėgomis stoti kovon su skleroze, 
nenorint nueiti burmistrišku 
taku. Juk, jis valgyklose pas sa
vo tautiečius valgė, o jų valgiai 
ten labai gyvuliniais taukais 
pertekę ir cholesterolis ten 
putote putoja. Gydytojo patar
tas, jis tik šiek tiek pagerino 
savo elgesį apsaugoje nuo skle
rozės, Kaip visi dabar matom, 
tas vidutiniškumas nė vienam 
iš mūsų nėra sektinas, nes jis 
neapsaugo širdies nuo atakos. 

Išeina, kad kiekvienam vidu
tiniokui mūsiškiui medicinoje 
reikia siekti pergalės: visiškos 
kovos su skleroze. Taip sakant, 
mes visi iš mediciniškos skais
tyklos turime kilti į medicinišką 
rojų: priklausyti trečiajai su šir
dies ataka kovotojų grupei. 

Į medicinišką rojų 
patekusieji 

Trečioje kovotojų su skleroze 
grupėje yra visi dabartinės 
medicinos pageidaujantieji. Jie 
pajėgia kurti naują, sveiko 
žmogaus tipą. Jie sugeba atsisa

k a u ir antros grupės virš minė
ti mūsiškiai. Jie apsieina be rū
kalų, svaigalų, pepsų, tikros 
kavos, arbatos. Jie rimtai, tikrai 
tvarko visas turimas kūno, pro
to ir nusiteikimų negales. Jie 
vien darbu, poilsiu savo 
gyvenimą grindžia. Jiems nėra 
laiko tuščių kalbų klausytis, 
menkų programų žiūrėti ar ge
rų knygų skaityti: jie skaito tik 
geriausias. 

Jie tik per darbą artimo 
gerovei susikrauna dvasinį 
krait į , kur i s ganėt ina i 
patenkina jų kūno poreikius. 

Tos trečios grupės lietuviai 
nėra svajotojai, be pamato 
namų statytojai ar strausiškai 
besielgiantieji! Ne! Jie yra mūsų 
tarpe taip gyvi, kaip yra pasnin-
kiškai besimaitinantieji ir savas 
širdis nuo atakos pajėgiai sau-
gojantieji. Savo širdies naudai 
visi p a m ė g d ž i o k i m e čia 
minėtus mūsiškius. 
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Išvada. Šis skyrius kviečia vi
sus visur besirandančius mūsiš
kius jungtis prie šios trečiosios 
grupės kovotojų su skleroze. Ta
da bus galima tikėtis sulaukti 
didesnio skaičiaus mūsiškių 
išvengusių per ankstyvos skle
rozės su jos tragiškomis pasėko
mis. Net gavusieji širdies ataką 
šios grupės mūsiškiai sėk
mingiau ją a t la ikys . Kuo 
geriausios sėkmės visiems taip 
sau ir artimui naudingoje veik
loje. Tik taip elgiantis bus vais
tais nuo sklerozės gydymasis 
daug sėkmingesnis. Apie tai 
kitą kartą. 

Lietuviai Floridoje 

St. Petersburg, Fla. 
ATVYKSTA SOLISTAS 
ANTANAS PAVASARIS 

St. Petersburge, Floridoj, yra 
Lietuvių Fondo skyrius, kuriam 
vadovauja visuomenininke Ja
nina Gerdvilienė. Kiekvie-
neriais metais ji su talkininkais 
suruošia vajaus koncertą, o šiais 
metais toks koncertas bus 
gruodžio 17 d. Lietuvių klube. 

kyti visų turėtų nesveikų valgy- S | k a r t ą g t P e t e r s b u r g o i r a p y . 
mo, gėrimo ir gyvenimo mročių. l m k i ų l i e t u v i a i t u r ė s p r o g ą p i r 
Jie seka naujausias medici
niškas žinias ir pilnai jas pri
taiko savo gyvenime. Tokie ski
ria grūdus nuo pelų ir nepasi
duoda apgaudinėjami mediciniš
kai nekokių pirklių, siūlančių 
savas prekes ne visada sveikas 
žmogaus širdžiai. 

Tokiems yra svetimas ciga
retės, „geras skonis", nepri
imtinas jiems degtinės stiklelis 
už širdies vaistą ir tokie sukasi 
šalin nuo taip visų pamilto vai-
šinimosi „kava su pyragai
čiais", kurie yra perkrauti 
cholesteroliu. 

Šios grupės mūsiškiai valgo 
gyvenimui. Jie*per naudingus 
darbus visuomenei nesivelija 
vien valgiui gyventi. Jie tik 
sveiką valgį, gėrimą savo šird
žiai atrenka iš tiesiog čia esan
čių kalnų, ežerų širdį žudančio 
maisto ir gėrimo. 

Tokie pakankamai apsišviečia 
sveikoje mityboje ir tokią švie
są ganėtinai savo gyvenime 
pritaiko: jie pajėgia vydūniškai 
gyventi, nusiteikti ir maitintis. 
Savo medicinišką siekį: 150 
mg °li cholesterolio savo krau-
juje jie siekia visu pil
numu. Jie valgo tik žuvį, kiau
šinio baltymą, rudus ryžius, avi-
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kalakutieną valgo ir savo valgio žines kruopas, dripsnius tik su 
nesūdo. Jie naudoja margariną 
vietoje sviesto, valgo riebų sūrj 
ir mėgina pagausinti vaisių, 
daržovių naudojimą. Jie vengia 
saldumynų įvair iausiame 
pavidale. 

Tokie labai seka gydytojo 
nurodymus, bet tik dalinai pajė
gia juos pr i ta ikyt i savo 
gyvenime. Tai tik vidutiniai 
derlinga žemė širdies apsaugos 
nuo atakos grūdai. Mat. jie 
pasitenkina vidut iniškumu, 

nugriebtu „skim pienu ir 
maitinasi tik stambiai maltų 
miltų kiek padžiovinta duona. 
Jie valgo labai gausiai vaisius, 
daržoves, ypač ankštiniais ja
vais gardžiuojas. Tik kukurūzų 
aliejų visų kitų riebalų vietoje 
jie naudoja. Jie gaminasi sūrj 
tik iš nugriebto pieno ir tik jį 
raugi naši. Rudą cukrų ar uo
gienes bei medų jie naudoja la
bai šykščiai. 

Tokie gyvenime elgiasi taip, 

mą syki išgirsti solistą Antaną 
Pavasarį. 

Solistas Antanas Pavasaris 
muziką pradėjo mokytis Lie
tuvoje, o išvykęs iš tėvynės, dai
navimo studijas pradėjo Vokie
tijoje. Emigravęs į Venecuelą, 
jis dainavimo studijas tęsė Ca-
rakas konservatorijoj ir ją bai
gė 1955 m. Tais pačiais metais 
jis buvo priimtas į Carakas ope
rą kaip solistas. Joje dirbo iki 
1962 m. Persikėlęs į Ameriką, 
apsigyveno Los Angeles mieste, 
nesustojo dainavęs. Solistas An
tanas Pavasaris yra suruošęs vi
są eilę rečitalių Kalifornijoj, 
koncertavo Chicagoje, Cleve-
lande, Washingtone, Arizonoje 
ir Kanadoje. Dainuodamas ope
roje, savo repertuare turėjo vi
są eilę vaidmenų. Dainavo ne 
tik l ietuviams, bet ir 
kitataučiams. 

Lietuvių Fondo įgaliotinė St. 
Petersburge Janina Gerdvilienė 
rūpestingai ruošiasi šiam kon
certui, kur kartu bus paminėta 
Lietuvių Fondo 25-ių metų 
sėkmingos veiklos sukaktis. Ta 
proga į St. Petersburgą atvyksta 
vienas Lietuvių Fondo įkūrėjų 
— dr. Gediminas Balukas. Jis 
tars žodį po koncerto ir teiks 
informaciją apie Lietuvių Fon
dą. Taigi gruodžio 17 d. besiarti
nančių švenčių nuotaikoje 
įsijunkime į L. Fondo rėmėjus ir 
padėkime užbaigti telkti ket
virtą milijoną dar šiais metais 
ir tuo būdu prisidėsime prie 
didelio darbo lietuvybės išlai
kymui bei ugdymui išeivijoj. 
Pasitiksime Naujus Metus ne 
tuščiomis širdimis ir pačios 
Kalėdų šventės bus 
prasmingesnės. 
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Ukrainiečių ir rusų krikštas 

1000 METŲ SUKAKTIS 
„Mes esame europiečiai. Seno

ji Rusija buvo per krikščionybę 
susirišusi su Europa ir šį mūsų 
prosenelių žygį, įvykdytą prieš 
1000 metų, ruošiamės mes 1988 
m. paminėti. Rusijos istorija yra 
elementarinė sudėtinė didžio
sios Europos istorijos dalis". 
Šitaip apie krikščionybe Rusi
joje rašo M. Gorbačiovas savo 
neseniai įvairiomis kalbomis 
išleistoje knygoje „Perestroika 
yra revoliucija". Taigi ir sovie
tinė valdžia energingai ruošiasi 
šią sukaktį iškilmingai 
paminėti. Žinoma, savo propa
gandinei naudai. 

Bet minėjimo ruoša pradėta 
dar gerokai prieš M. Gorbačio
vo atėjimą į valdžią. Ji vykdoma 
dviejų bėgių linijoje: valdžios ir 
stačiatikių Bažnyčios. Šveica
rijos katalikų organizacijos 
„Kuratorium Geistige Freiheit" 
leidžiamajame leidinyje „Samis-
dat" (Nr. 22,1987) yra paskelb
tas įdomus rašinys, parašytas 
Kyriliaus Golovino (slapy
vardis), kurio autorius tiksliai 
nušviečia tikrąją minėjimo 
paskirtį. K. Golovinas jokiu 
būdu nemano, kad tokio 
minėjimo organizavimas būtų 
koks nors M. Gorbačiovo 
puoselėjamas „atodrėkis". Tai 
esąs tik 70 metų religijos lais
vės persekiojimo veiksmas, pasi-
reiškiąs nauja retorika, dema
gogija, naujais šūkiais ir 
pseudodemokratiškais gestais. 
Esą stengiamasi Vakarų 
kraštuose sudaryti nuomonę, 
kad Rusijoje gali reikštis reli
gijos išpažinimo ir kulto laisvė. 

Kiek dabartinėje Rusijoje yra 
tikinčiųjų, niekas negali 
tiksliau pasakyti. Nuomonės 
svyruoja tarp 15-30 ir net 50 
procentų gyventojų. Formalių — 
kovojančių ateistų priskaitoma 
15 milijonų. Kova nelygi: ateis
tai turi didžiules privilegijas, 
ateizmo dalykas dėstomas 
mokyklose, išleidžiama daugybė 
ateistinio turinio knygų vals
tybės lėšomis dirba tūkstančiai 
ateistinių propagandistų, o tuo 
tarpu tikinčiųjų vadai suimami 
ir brukami į gulagus. Pati 
cerkvė ir jos vadovai pajungti 
režimui. Stačiatikių Bažnyčios 
vadovai yra nekartą paskelbę, 
kad „kiekviena valdžia esanti iš 
Dievo", taigi reikią ir dabar
tinės bolševikų valdžios 
klausyti. 

Rusijos krikšto, kuris įvyko 
988 metais, židinys buvo ukrai
niečių (Kijevo) vadinamos Rusia 
žemės. Tai slavų tautos, gyve
nusios Dniepro vidurupio ba
seine, dabartinėje Kijevo, Černi
govo, Perejaslavo srityje. XIII-
XV a. čia kūrėsi centralizuota 
Rusų valstybė, kuri tada varžėsi 
su Lietuvos didžiąja kunigaikš
tija. Taigi krikšto tūkstant
metinę sukaktį mini ne vien tik 
rusai, bet ir ukrainiečiai, o ypač 
ukrainiečių katalikų Bažnyčia 
išeivijoje. Kadangi Vakarų (Ro
mos) ir Rytų Bažnyčių skilimas 
įvyko vėliau (1054 m.), tai ir 
Ukrainos bei Rusijos katalikus 
ši sukaktis paliečia. Mat tada 
Rusija krikštijosi dar nenu-
trūkus Bažnyčių vienybei. Rusi
jos tikintieji amžių bėgyje 
išugdė didelį pamaldumą, ypač 
Dievo Motinos kultą, išaugino 
daugybę savo šventųjų. Ma
noma, kad jubiliejaus proga dar 
daugiau jų bus kanonizuota, nes 
stačiatikių atskiri patriarchai 
patys kanonizuoja. Rusijos 
stačiatikiai ir sentikiai nutapė 
daugybę Dievo Motinos pa
veikslų — ikonų. Bolševikai, iš 
pradžių daugelį metų jas 
naikinę, susigriebė, kad tai di
džiuliai meno turtai: ėmė ikonas 
rinkti, padėti į muziejus ir net 
eksportuoja į užsienį „pelningai 
prekybai". 

Bažnytinę Rusijos krikšto 
minėjimo komisiją sudarė 
Maskvos ir visos Rusijos 
patriarchas Pimenas su savo 

sinodu jau 1981 m. Ją, valdžios 
parinkimu, sudaro keliasdešimt 
vyskupų, kunigų, vyrų ir mo
terų vienuolių, pasauliečių. 
Komisijos nariai paskirstyti į 7 
darbo grupes. Visų jų tikslas — 
pasiruošti minėjimams cerkvėse 
bei maldyklose. 

Valstybinė minėjimo komi
sija, pasak Kyrilo Golovino, 
esanti ne kas kitas, kaip komu
nistų partijos centro komiteto 
specialus padalinys. Ji turi 
žiūrėti, kad, ruošiant 
minėjimus, nebūtų pažeista 
priešreliginė komunistų veikla. 
Jos rūpesčiu sustiprintas prieš 
religinių knygų bei kitų raštų 
paruošimas ir išleidimas, 
kuriuose Bažnyčia pastatoma 
kaip „rea> 'inė Vakarų kraštų 
organizacija". Daroma viskas, 
kad Rusijos žmonės negalėtų 
gauti pasiskaityti religinės li
teratūros. Taip 1986 gegužės 
mėnesį per keletą dienų iš viešo
sios bibliotekos Leningrade 
buvo išimtos visos indekso kor
telės, kad suinteresuotieji ne
galėtų religinių raštų pasi
rinkti. Netgi Biblija gali būti 
duodama pasiskaityti tik tiems, 
kurie įrodo rašą atitinkamą 
mokslinį darbą, kuriam reikal
ingos citatos iš Šv. Rašto. 

Atremontuojami kai kurie 
bažnyčių bei vienuolynų pasta
tai, jų skaičiuje Danilino 
vienuolynas pne Maskvos, 
kuriame 1888 m. buvo labai iš
kilmingai minima Rusijos 
krikšto 900 metų sukaktis. 
Tačiau nutylima, kad daugybė 
cerkvių bei vienuolynų paversti 
ateistiniais muziejais. 

Bolševikų propaganda skel
bia, kad nuo 1977 m. Rusijoje 
buvo naujai atidarytos 33 
cerkvės 1977-1983 m. bėgyje 
buvusios užregistruotos naujos 
810 krikščioniškos ir nekrikš
čioniškos religinės bend
ruomenės, tačiau nutylima, kad 
tuo pačiu laiku 1035 bendruo
menės buvo uždarytos. Kiek 
geriau esą su baptistais, 
kuriems 1977 m. buvo leista 
atsidaryti apie 300 maldyklų. 

Visur Rusijoje reiškiasi 
kunigų (šventikų) trūkumas. 
Tam tikras skaičius šventikų 
yra keliaujantieji ir jų kiek
vienas retkarčiais aptarnauja 
po keletą tikinčiųjų bend
ruomenių. Veikia ir kunigų 
seminarija, tačiau jos mokslo 
lygis labai žemas, nes į ją 
nepriimami daugiau išsi
mokslinę jaunuoliai. „Cerkvė 
turi būti tamsi" — einama tokiu 
šūkiu. 

Valstybines jubiliejaus iš
kilmes organizuoja pati parti
ja ir jau dabar daroma viskas, 
kad jos būtų labai iškilmingos. 
Kviečiami dalyvauti kitų reli
ginių bendruomenių vadai iš 
viso pasaulio, jų tarpe ir Romos 
popiežius. 

Rusijos Bažnyčios jubiliejų 
mini ir Lietuvos stačiatikiai bei 
sentikiai. Minimi Lietuvos 
stačiatikių dvasiniai vadai: 
metroplitas Filaretas, Vilniaus 
Šv. Dvasios vienuolyno vie
tininkas archimaritas Nikita, 
protojerėjus Vasilijus Novins-
kis, raštvedys Vladimiras Brin-
kevičius. Džiaugiamasi, kad Šv. 
Dvasios vienuolynas 1987 m. į 
bolševikų propagandinį „Taikos 
fondą" įnešęs 20,000 rublių 
auką, paminklų apsaugai 
paskyręs 500 ir Kultūros fondui 
20,000 rublių. 

Sovietinė spauda nurodo, kad 
dabartinėje Lietuvoje, be kata
likų, veikiančios 49 sentikių, 41 
stačiatikių, 25 evangelikų liute
ronų, 5 evangelikų reformatų, 4 
baptistų, 4 musulmonų, 2 judėjų 
ir kelios kitų religijų bend
ruomenės. Žinia, kad jos visos 
yra laikomos labai griežtoje ko
munistų partijos bei administ
racijos kontrolėje. D# | J V J 

Po Lietuvos krikščionybės 600 metų sukakties minėjimo pamaldų Šv. Vardo katedroje Chicago-
je. Iš kairės: kun. dr. J. Šarauskas, J. Kavaliūnas, gen. konsulas V. Kleiza, Gintė Damušytė, 
vysk. A. Deksnys, vysk. P. Baltakis, kard. Joseph L. Bernardui, vysk. V. Brizgys, Vysk. A. 
Abramowicz, dr. A. Darnusis ir V. Skuodis. „. , _ . . . . 

Nuotr. J. Tamulaičio 

WASHINGTONE PAGERBTAS 
VLADIMIRAS BUKOVSKIS 

Etikos ir viešosios politikos 
centras, telkiąs verslo įmones, 
pramonės bendroves, visuome
nines institucijas ir tokius 
asmenis, jau kelinti metai savo 
žymeniu pagerbia žymiuosius 
asmenis, atsidavusius didžioms 
dvasinėms vertybėms. Centras 
skatina gerbti ir puoselėti 
politiniame gyvenime kiekvieno 
asmens orumą, asmens laisvę, 
teisingumą, teisės pranašumą, 
valdžios galios ribotumą. Etikos 
ir viešosios politikos centras, 
veikiąs nuo 1976 metų, atvirai 
ir ryškiai pabrėžia būtinumą 
gerbti moralines vertybes, doro 
jantis su dienos problemomis. 
Jis bando išryškinti sąsają tarp 
principo, politinio būtinumo ir 
politikos. Centras teikia 
reikšmės religinių bendruo
menių nusistatymams viešosios 
politikos atžvilgiu. Centro 
nuomone organizuotos religinės 
bendruomenės turi išsaugoti ir 
atnaujinti labiausiai bran
ginamas dvasines vertybes. 

Centras stengiasi įprasminti 
ir išplėsti viešuosius debatus, 
ypač tose srityse, kuriose siaurų 
interesų grupės informaciją 
skleidimo šaltiniuose ir akade
miniame gyvenime susilaukia 
neužtarnauto dėmesio. Centras 
savo mokslinio tyrinėjimo 
sritimis pasirinko: religiją ir 
visuomenę, verslą ir pramonę, 
švietimą ir auklėjimą, užsienio 
politiką. Nagrinėdami užsienio 
politiką, centro personalas ir 
pakviesti žinovai gilinasi į 

JUOZAS B. LAUČKA 

Amerikos politinę, ekonominę ir 
karinę atsakomybę, į jos san
tykius su NATO ir kitais sąjun
gininkais, su komunistinių 
režimų valstybėmis ir su 
trečiuoju pasauliu. Neaplen
kiami ir tokie kraštai, kaip 
Japonija, Pietų Korėja, 
Taiwanas ir Filipinai. 

Visiems tiems klausimams 
svarstyti vyksta seminarai, 
leidžiamos studijinės knygos, 
ruošiamos metinės konferen
cijos ir metiniai iškilmingi 
pobūviai, kurių šiemetinis 
įvyko lapkričio 17 d. 
Washingtono Hilton viešbučio 
didžiojoje salėje. Metiniuose 
pobūviuose centro žymeniu ap
dovanojamas vienas asmuo, cen
tro vadovybės išskirtas už 
ypatingus pasiekimus žmonijos 
gerovei. Centro žymenimis 
anksčiau apdovanoti buvo 
ambasadorė Jeane Kirkpatrick. 
valstybininkas Donald H. 
Rumsfeld, admirolas Paul H. 
Nitze, Lenkijos Solidarumo 
įsteigėjas ir vadovas Lech 
Walensa, publicistas ir autorius 
William Buckley. Šiemet žymuo 
paskirtas Vladimirui Bukovs-
kiui, žmogaus teisių gynėjui, 
Sovietų kalintam dvyliką metų 
kalėjimuose, psichiatrinėse 
l igoninėse, griežto režimo 
stovyklose ir ištrėmime. Bukov-
skis išleistas į vakarus 1976 
metais mainais už Čilės 

komunistų veikėją Louis 
Corvalaną. Dabar Bukovskis 
gyvena Anglijoje, daug rašo, 
dažnai kviečiamas su paskai
tomis apie komunizmo nusiaub
to gyvenimo tikrovę, vadovau
ja Tarptautinei rezistencijos 
organizacijai. Angliškai kalba 
visai laisvai. 

Šiomis dienomis centras 
išleido Bukovskio atsiminimų 
knygą „To build a Castle", 
kurioje jis ne tik dalinasi su 
skaitytojais savo išgyvenimais, 
bet ir atskleidžia įkalinimo bei 
jo aplinkos šiurpumus, kuriuos 
taip pat yra atvaizdavęs ir mūsų 
Juozas Keliuotis savo knygoje 
„Kai dangus nusidažo raudo
nai". 

Priėmęs žymenį, Bukovskis 
padėkos žodyje apie save visai 
nekalbėjo. Jis nurodė, kad 
Vakaruose ypač liberalai 
lengvai patiki Sovietų vadovų 
žodžiais apie taip dažnai karto
jamus viešumą, demokratiza
vimą ir pertvarkymą. Iš tikrųjų 
ten viduje niekas nepasikeitę. 
Kvietė vakariečius atviromis 
akimis žvelgti į tikrovę, o ne į 
skambius pažadus. 

JAV Švietimo sekretorius 
William J. Bennett savo kalbo
je pateikė kelis pavyzdžius, kaip 
pradžios, vidurinio ir aukštojo 
mokslo mokyklose gausu 
naivumo pasaulio politinės 
padėties atžvilgiu. Net vadovė
liuose 1917 metų bolševikų re 
voliucijos „pasiekimai" 
lyginami su JAV konstitucijos 

užtikrintomis amerikiečiams 
teisėmis. 

Ambasadorė Jeane Kirkpat
rick, Georgetowno universiteto 
profesorė, tvirtai pasisakė už 
atsargumą naujų sovietinių 
pažadų akivaizdoje 

Jeigu Sovietų režimas 
nesukūrė taikos ir gerovės savo 
šalies gyventojams, kaip jis gali 
duoti tai pasauliui? Taip klausė 
amb. Krikpatrick. 

Prezidentas Reaganas savo 
žodyje per vaizdajuostę sveikino 
centrą už pagerbimą Vladimiro 
Bukovskio, kurio ištvermin
gumas ir ryžtas rodo pavyzdį 
mums visiems. 

Centrui vadovauja prof. 
Ernest W. Lefever, pagrindinis 
šios institucijos įsteigėjas. 
Direktoriato narių tarpe yra ir 
dvasiškių — protestantų ir ka
talikų ir vienas rabinas. Šie
metinio iškilmingo pobūvio — 
banketo garbės komiteto narių 
sudėtyje buvo valstybininkai, 
pramonininkai, rašytojai, publi
cistai (paminėsiu bent keletą 
vardų) — viceprezidentas George 
Bush, buvę prezidentai Nixon ir 
Ford, valstybės sekretoriaus 
padėjėjas Elliott Abrams, Saul 
Bellon, prof. Zbigniew Brezin-
ski, Patrick J. Buchanan, 
gynybos sekr. Carlucci, ats. gen. 
Al. M. Haig, prof. Henry Kiss-
inger, senatoriai Hatch, Helms, 
Lexalt, Nunn, Thurmond, 
Wilson, kongresmenai Cheney, 
Hyde, Kemp, JAV Informacijų 
žinybos dir. Charles Z. Wick). 

Pobūvio rengimo komitetui 
vadovavo Donald H. Rumsfeld, 
o jo 25 narių tarpe buvo ir mūsų 
visuomenininkai Maria ir An
tanas Rudžiai. 

Pobūvio dalyvių skaičius 
siekė per 800. M. ir A. Rudžių 
svečiai bankete buvo Valstybės 
pasekretorius Edward Dervvin-
ski su žmona, naujasis Lietuvos 
atstovas Washingtone Stasys 
Lozoraitis, Consumer Power 
bendrovės pareigūnas John A. 
Howes su žmona (Izabele Lauč-
kaitė), Eltos įstaigos vedėja 
Margarita Samatienė, Izabelė 
Laučkienė ir jūsų bendradarbis. 

Pobūvio atidarymo maldą 
sukalbėjo Washingtono orto
doksų katedros rektorius Victor 
Potapov, o pabaigos — Krokuvos 
pontifikalinės akademijos pro 
fesorius kun. J. M. Zycinski. 

Dalyvių sąrašas rodė, kad 
atsilankė aukšt. valdžios 
departamentų pareigūnai, 
stambių bendrovių vadovai, am
basadoriai, teisėjai, redaktoriai, 
universitetų profesoriai, visuo
meninių organizacijų veikėjai. 
Centro garbės žymenį Bukov-
skiui įteikė ats. admirolas Elmo 
R. Zurmvalt ir ambasadorius 
Shelby Cullom Davis. 

Lapkričio 18 d. ryt<> Hilton 
viešbutyje įvyko Etikos ir viešo
sios politikos centro suruoštas 
uždaro pobūdžio pokalbis. 
Vadovavo prof. Lefever, o pa
grindiniais pranešėjais buvo 
valstybės sekretoriams asisten
tas Lotynų Amerikos reikalams 
Elliott Abrams ir Vladimiras 
Bukovskis. Pirmasis daugiausia 
kalbėjo apie Amerikos politiką 
Nikaragvos atžvilgiu, o antrasis 
apie Sovietų Sąjungom vadovo 
Gorbačiovo ..naująją" politiką. 
Inž. Antanas Rudis dvi^m atve
jais bendrais užsienio politikos 
klausimais taikliai įpynė ir 
Lietuvos laisvės bylą. 

Pasisakydamaas apie .sostinės 
su sostine" vadinamus dialogus 
per televiziją, Bukovskis nuro
dė, kad šias progas Sovietų 
atstovai panaudoja vien savo 
propagandai, net nesilaikydami 
faktų. Vienu pavyzdžiu jis 
nurodė šveicarų sostinės TV 
„dialogą" su Sovietų valdoma 
Ryga. Kai vienas šveicaras 
paklausė, kodėl Sovietų Są
junga tebelaiko Lietuvą. Latviją 
ir Estiją savo okupacijoje, 
sovietinis TV kalbėtojas tuojau 
atšovęs: kokia čia gali būti 
kalba apie okupaciją, nes tos 
trys Baltijos respublikos jau 
1918 metais įsijungusios į 
Sovietų valstybės sudėtį... Taigi, 
sakė Bukovskis, Sovietų propa
gandistai visiškai nesilaiko 
istorinės tikrovės —juk kaip tik 
1918 m. Lietuva, Latvija ir Esti
ja paskelbė savo nepriklauso
mybę, o ne priklausomybę 
Sovietų Rusijai. 

Susitikęs atskirai su 
lietuviais, Bukovskis pasisakė 
gerai žinąs Lietuvos žmonių 
nusistatymą, jam žinomi tokie 
žmogaus teisių gynėjai, kaip 
Gajauskas, Petkus ir keli kiti. 
Kada ir kuo galėsiąs, Bukovskis 
mielais padėsiąs Lietuvos rei
kalui. 

SABOTAŽAS TRAUKINY 

Tyrimai parodė, du Chicagos 
miesto susisiekimo traukinio 
vagonai lapkričio 30 d. įvažiavo 
į kitą traukinį Harlem stotelėje 
todėl, kad dėl sabotažo neveikė 
pavojaus stabdžiai. Kažkas juos 
buvo išjungęs. Įtariamas atleis
tas tarnautojas. 

ATNAUJINIMŲ FONDAS 

Chicagoje įsteigtas naujas 
miesto komercinių ir privačių 
pastatų fondas, pavadintas 
Fund for Community Bevelop-
ment. Jau turi 11.3 mii dol., o 
per 5 metus planuoja sutelkti 
150 milijonų. Jam pagrindą su
darė MacArthur fondas. Nauja
sis fondas rems organizacijas, 
vykdančias pastatų ir apylinkių 
atnaujinimą. 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 
RIMVYDAS SIDRYS 
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Keli vyrai ir moterys visą laiką pasikeisdami dir

bo prie numirėlės, vienos moters pareiga buvo laikyti 
mažą rankšluostėlį ant velionės lyties. Vėl iš naujo 
prausimas, tepimas aliejum, kvepalais, ant akių buvo 
uždėti riešuto kevalai, kūnas įvyniotas į nepaprasto 
grožio brokadą. Dabar, jau maniau, paruošimas baig
tas. Bet ne, tiktai du kiaušiniai buvo nuritenti per visą 
suvyniotą kūną. Kiaušiniai šleptelėjo ant žemės, 
sudužo ir du šuniukai, kurie per visas apeigas maišė
si visiems po kojų, juos pareigingai sulaižė. Kūnas vėl 
buvo išvyniotas iš brokadų ir plovimas prasidėjo iš 
naujo. 

Pačioj pabaigoj viena iš moterų įdėjo į numirėlės 
nosį dvi mažas metalines plokšteles, prie kuriu buvo 
prijungti ploni šniūriukai. Kūnas vėl buvo įvyniotas 
į audeklą, šį sykį baltą ir nepuošnų. Nosies šniūriukai 
tęsėsi, darėsi storesnį ir pavirto į virvutes, kuriomis 
buvo supintas visas kūnas. 

Prieš nunešant jį į katafalką, reikėjo dar pasimels
ti jūros dievui, kad jis primtų velionės pelenus. Grupė 
žmonių turbūt giminės, suklaupė vidury kiemo nusi

kreipdami į juros pusę, suglaudė rankas visai taip, kaip 
katalikai meldžiasi, tiktai delnuose jie turėjo suspaudę 
po gėlytę ir rankas buvo iškėlę aukštyn. 

Pagaliau velionės kūnas, dabar jau panašus į 
mumiją, gamelano muzikai garsiai trenkiant, buvo 
nuneštas į katafalką. Būrys jaunų merginų apstojo ka
tafalką įsitvėrusios į nusidriekiančius kaspinus. 
Vadovas paaiškino, kad tai apsauga nuo piktųjų 
dvasių. Dar didesnei apsaugai velionės vaikaitis, kokių 
aštuonių metų berniukas, buvo pasodintas tiesiai ant 
lavono kojų. Rankose jis laikė rojaus paukščio gėlę ir 
ja visą laiką mosikavo. Katafalkas buvo ant masyvių 
bambuko rėmų, jį nešė bent dvylika vyrų. Nešdami jie 
gatvėje kelis sykius sustodavo ir apsukdavo katafalką 
tris sykius aplink, vis dėl tų dvasių, šį sykį tam, kad 
velionė, pavirtusi dvasia, nesurastų kelio namo gyvųjų 
gąsdinti. 

Krematorijumas nebuvo labai įspūdingas, tiktai 
palmių miškelis. Prie vienos palmės aukštai buvo 
pririšta žibalo statinė su žarna. Užtat karstas buvo la
bai puošnus, žuvies pavidalo, bet žuvis ne iš šio 
pasaulio. Ji buvo išmarginta įvairiausiom spalvom ir 
blizgučiais. Greit visos tos spalvos pradėjo nykti 
liepsnose. 

Mes nelaukėm, kol liepsnos perėmė visą kūną ir 
pavertė į pelenus. Nematėm ir kaip pelenus artimiau
sias giminė sužėrė į kokoso riešuto kevalą ir, išplaukęs 
į jūrą, atidavė juos bangoms. Mūsų vadovas siūlė grįžti 
namo. 

Tačiau vakar vakare buvau išsikalbėjęs su vienu 
baliniečiu, kuris man patarė aplankyti religines 
iškilmes Puri Sempidi šventykloj. Vadovas buvo 
skeptiškas, jis apie šią šventę nieko negirdėjęs. Tačiau 

šventykla buvo netoliese, tai kad ir abejodamas, sutiko 
mus nuvežti. Jau iš tolo. pamatęs šventyklos papuoš
imus, jis tarė: „Daktare, jūs teisus, šventė yra". Tai 
buvo metinė padėkos šventė. 

Kaimo gatvės buvo iškaišytos aukštais bambuko 
stiebais, ant kurių siūbavo pinti ornamentai. Puošniai 
apsirengusios moterys nešė šventyklon šeimų dovanas. 
Tai buvo metro aukštumo stulpai, įmantriai sudaryti 
iš vaisių, gėlių ir ryžinių pyragėlių. Kiekvienas iš jų 
buvo šiek tiek skirtingas, bet visi buvo gražiai 
suderintų spalvų, matėsi, jog baliniečiams šie stulpai 
buvo meno kūrinys. Moterys juos nešė pastačiusios ant 
savo galvų, natūraliai, neprilaikydamos ir nebelansuo-
damos. Iš visų pusių beveik virtine ėjo moterys su savo 
puošniom naštom, kitos juos nešėsi jau iš šventyklos 
atidavusios dievams aukos esmę. Vaizdas buvo 
neužmirštamas ir būdingas vien tik Bali: ..Daktare, 
tai jums pavyko. Per šias kelias dienas jūs ir ponia Babi 
geriau pažinot, negu kiti mėnesį čia išgyvenę" — džiū
gavo mūsų vadovas. 

Dar po vienos dienos aš prisiminiau šiuos jo žodžius, 
kai lėktuvas kilo ir mes žiūrėjom į apačioj pasiliekančių 
žalią salą, vietomis uolėta, švelniai bangų glostomą. 
Prieš mūsų akis dar buvo kelionė. Sidnėjus, Melbour-
nas, taip seniai bematyti draugai, parapijų salės, 
McDonalds ir Sbell reklamos, bet Orientas, skurdus, 
gražus, žavingas ir paslaptingas, Orientas jau pasiliko 
užpakaly. Gaila buvo žiūrėti, kaip Bali sala pamažu 
išnyko už akiračio ir norėjosi sau prižadėti dar sugrįžti 
į tą toki seną. bet tokį gyvą. paslaptingą Orientą. 

(Pabaiga) 
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POLITINES 
KONFERENCIJOS 
WASHINGTONE 

ATGARSIAI 
Planai ateities veiklai 

BRONIUS VAŠKAITIS 

Spalio 24 d., šeštadienį, įvyko 
net trys simpoziumai, kuriuose 
organizatorių pateiktas tris 
temas gvildeno dvylika prele
gentų. Pridėjus po jų vykusias 
diskusijas, susidarė gana daug 
valandų. Paprastai ilgas kalbų 
klausymas veda į nuobodumą. 
Šįkart tas neįvyko, nes pa
skaitos buvo gerai paruoštos, 
įdomiai perduotos, o diskusijose 
pasireiškė aukštas kultūrinis 
subrendimas: buvo nuomonių 
sk i r tumų , t ač iau neįvyko 
rimtesnių susikirtimų. 

Pirmasis simpoziumas buvo: 
„Lietuvos laisvinimo veiklos 
apžvalga, įvertinimas ir išeivi
jos politiniai uždaviniai". Ją 
gvildeno trys paskaitininkai. 
Plačią Lietuvos laisvinimo ap
žvalgą, suskirstydamas į tris 
laikotarpius, padarė Juozas 
Danys, PLB visuomeninių rei
kalų komisijos pirmininkas. Jo
je nuosekliai buvo priminta, 
karui prasidėjus, spontaniškas 
tautos sukilimas prieš sovietinį 
okupantą, rezistencija vokiečių 
okupacijos metu, partizanų 
kovos, demonstracijos Kalantai 
susideginus, Altos, LB, Vliko 
veikla, PLB memorandumai Ot-
tawos. Berno, Vienos konferen
cijose, lietuvių akcija Helsinkio 
akto konferencijose pabaltiečių 
veikla Kanadoje, Europos parla
mento pasisakymai dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir t.t. Prele
gentas pasigedo bendradar
biavimo tarp Vliko ir PLB 
Helsinkio akto konferencijų 
metu. 

Gintė Damušytė, Lietuvių in
formacijos centro pareigūnė, 
liesdama Lietuvos laisvinimą iš 
informacinio taško, pabrėžė, 
kad to centro darbai pasidarė 
daug mažesni. įsigijus kompiu
terį ir telekomunikacijos įrankį. 
Pas i tv i r t i nus žiniai apie 
Vilniuje ruošiamą demonstra
ciją, tuojau teleksu buvo 
pranešta didžiajai spaudai. Į 
Chicagą atvykus Skuodžiui, 
kompiuteryje sutelktos jo 
biografinės žinios greitai 
teleksu buvo perduotos minėto 
miesto didiesiems laikraščiams. 
Jie gautas žinias komentavo. 
Kai kongresmanai, korespon
dentai, valdinės bei privačios 
įstaigos paprašo žinių, susijusių 
su Lietuvos katalikų persekio
jimu, kompiuterio pagalba tos 
žinios atrenkamos per kelias 
minutes. Greitos akcijos prin
cipu veikia ir jų Washingtono 

skyrius, kuriam vadovauja V įk-
toras Nakas. Tai nuostabiai 
didelis patarnavimas Lietuvos 
ir išeivijos reikalams. 

Tačiau kalbėtoja, kalbėdama 
apie lietuvių informavimą, 
labai nusiskundė mūsiške 
periodine spauda. Pateiktos 
svarbios žinios dažnai 
nukišamos į nežymias vietas, 
atspausdinamos pavėluotai ar
ba ir visai nepaskelbiamos. 
Priekaištas buvo paremtas pa
vyzdžiais. Pasigedo mūsų re
dakcijose jaunų žurnalistiniam 
darbui gerai paruoštų žmonių. 

Algimantas Gureckas, dažnai 
istoriniais klausimais kompe
tentingai pasisakantis mūsų pe
riodikoj, gvildeno išeivijos san
tykius su Lietuvos kaimyninė
mis tautomis. Pradėjęs lenkais, 
kiek stebėjosi, kad iki šiol mūsų 
pavcgta tauta su jų rezistentais 
neturi jokių ryšių. Ilgą laiką ir 
mūsų veiksniai su lenkais 
oelietė Vilniaus klausimo, nes 
jis yra Lietuvos ir tas klausimas 
esąs išspręstas. Kalbėtojo nuo
mone, klausimas neišspręstas, 
kol abi ginčo šalys nėra spren
dimo priėmusios. Tuo klausimu 
dialogas užsimezgė, kai 1984 m. 
keturios lenkų pogrindžio or
ganizacijos savo pareiškimu pa
siūlė laikytis dabartinių sienų 
su Ukraina, Gudija ir Lietuva. 
Deja, su jų atstovais pokalbius 
pradėjo megzti ne vienas, o du 
mūsų veiksniai: PLB ir Vlikas. 
Savo tarpe tuo klausimu jie ne
sikalba ir vienas kito neinfor
muoja. Sią padėtį kalbėtojas 
labai apgailestavo. Pasiekus 
susitarimų, ir kitiems lenkams 
būtų lengviau susigyventi su 
mintimi, kad Vilnius ir jo kraš
tas priklauso Lietuvai. 

Sovietų imperijos žlugimo 
atveju susijungusi Vokietija 
galėtų mums padėti išsilais
vinti. Todėl mums svarbu su jais 
jau dabar siekti kuo geriausių 
santykių. Vak. Vokietija jau 
nebesitiki atgauti Rytprūsių. 
Apie atgavimą draudžia kalbėti 
ir iš Rytprūsių išvarytų žmonių 
organizacijoms. Mažosios Lietu
vos ir bendrai Rytprūsių vardu 
turime kalbėti mes. Infor
maciniuose leidiniuose, memo
randumuose, žmogaus teisių 
forumuose aiškinti dirbtinį to 
krašto sunaikinimą ir ten 
įs ikūrusių lietuvių perse
kiojimą. Tokiu būdu pamažu 
išryškės mūsų teisės į tą kraštą. 

Su gudais, kol jie reiškia 

Lietuvos Diplomatijos šefas dr. Stasys A. Bačkis sveikina LB ruoštos Lietuvių 
politinės konferencijos Washingtone dalyvius. 

pretenzijas į Vilnių, nuošir
desnių santykių užmezgimas 
neįmanomas. Su ukrainiečiais, 
su kuriais mus riša panašus 
likimas, santykiai turėtų būti 
gerinami. Lauktina, kad jie 
būtų tokie nuoširdūs ir 
draugiški, kaip su latviais ir 
estais. Jie už mus yra judresni 
ir kai kurie laimėjimai, kuriais 
mes džiaugiamės, yra pasiekti 
jų dėka. Tai buvo daugiau ar 
mažiau informacinio pobūdžio 
pranešimai. 

Dr. Tomui Remeikiui, sovie-
tologui, kelių veikalų apie 
sovietų imperiją autoriui, teko 
gvildenti išeivijos politinius 
uždavinius šiandieninių pasau
lio posūkių šviesoje. Pastebėjo, 
kad atominių ginklų balansas 
žymiai keičiasi. Sovietams 
nemažai rūpesčių kelia Angli
jos, o ypač Prancūzijos 
branduolinių ginklų plėtra. Prie 
to dar prisideda Kinija. Keičia
si ir ekonominiai reikalai. Ilgai 
pasaulyje savo kap i t a lu 
nemažos į takos turėjusi 
Amerika eina prie bankroto. To 
pasėkoje gali įvykti pasaulinė 
recesija, o gal ir depresija. Jos 
skolos vis auga. Anksčiau ar 
vėliau ji turės savo pasaulinius 
įsipareigojimus susiaurinti ir 
gyventi pagal savo išgales. Tai 
pirmiausia pajus Vakarų Eu
ropa ir Japonija. To pasėkoje 

Europos kontinente formuosis 
naujos ekonominės jėgos. Ir 
toliau vyks Rytų Europos 
valstybių atsitolinimas nuo 
Sovietų Sąjungos. Didės Va
karų Europos reikšmė. Tie pasi
keitimai turės svarbios įtakos 
Lietuvos ateičiai ir išeivijos 
politinėms pastangoms. 

Sovietų valdžia galų gale pri-

s 

pažino, kad tautinis klausimas 
dar toli gražu neišspręstas. Tas 
matoma iš demonstracijų dėl 
savo teisių. Inteligentija rei
kalauja daugiau dėmesio 
tautinėms kultūroms. Kol kas 
neaišku, kokios bus ribos tau
tinių kultūrų kultivavimui. Bet 
iki šiol jos yra gerokai pra-
siplėtusios. Ekonominės refor
mos kol kas yra atsargios, bet 
įvairiais atvejais ryškėja at
sisakymas komunistinės doktri
nos. Reikia r emt i visus 
pasireiškimus, kurie palaiko 
taut in į identitetą. Lietuvių 
tautai optimalinė programa yra 
nepriklausomybės atstatymas. 
Jos šalininkų Lietuvoje buvo 
visą laiką, pradedant pokario 
partizanais ir baigiant kai 
kuriais disidentais. J ie iš prin
cipo ir be kompromisų atmeta 
komunistinę santvarką. Jų 
kaip, pavyzdžiui, Kalantos susi
deginimas, yra svarbus išlai
kant tautinę sąmonę, nepri
klausomos Lietuvos viziją. Bet 
tas vaidmuo gali būt i ir pavo
jingas, iššaukiantis daug kai
nuojančias represijas. Po Kalan
tos susideginimo buvo bai
mintas i , kad Kaunas bus 
kolonizuotas rusa i s . To 
neįvyko. Tačiau rusai griebėsi 
stipresnių rusifikacijos prie
monių. 

Minimalinė programa — prisi
taikymas prie esamų sąlygų, 
išlaikant etninį savitumą, bet 

reikalų nepertempiant. Šian
dieninė padėtis leidžia mažiau 
negu optimalią, bet žymiai 
daugiau negu minimalią 
politiką. Lietuvoje žmonės yra 
tapę optimistiškesni, inteli
gentijos daugumas siekia kul
tūrinės ir ekonomines autono
mijos. Kur visa tai nuves — 
sunku pasakyti. 

Kaip ten bebūtų, išeivijos 
pareiga yra moraliai ir veiksmų 
remti bet kokį laisvėjimą, ne
išsižadant nepriklausomybės 
idealo. Besikeičianti padėtis 
Sovietų Sąjungoje dramatiškai 
išplėtė ryšių tarp tautos ir 
išeivijos galimybes. Reikalingi 
skirtingi akcentai bei prie
monės veikloje. Pagal svarbumą 
tie uždaviniai yra būtinas 
tolesnis tarptautinis spaudimas, 
kad Sovietų Sąjunga pilnai įgy
vendintų žmogaus teises, 
įskaitant ir tautų apsispren
dimo teisę. Kreipti vis didesnį 
dėmesį į Vak. Europą, kaip 
augant; veiksnį. Naudojantis at
virumo politika, išvystyti viso
keriopus ryšius su tauta tė
vynėje ir pagyvinti su ja dialogą 
dėl Lietuvos ateities. Iš to 
nemažai naudos bus abiem 
pusėms, o ypač jaunimui . 
Siekiant visų minėtų tikslų, 
reikalinga atitinkanti orga
nizacija ir finansinė parama. 
Lietuvių Bendruomenė turi 
turėt i politinį egzekutyvą. 
Veiklos krypčių bei formų 
nustatymui yra reikalingas 
konsultatyvinis organas , 
susidedantis iš specialistų 
politinėj ir akademinėj srity. 
Svarstytina, kaip Lietuvių 
Bendruomenės per metus 
galėtų sutelkti bent šimtą 
tūkstančių dolerių minėtos 
veikos finansavimui. Sektinas 
Laisvės fondas* 

Po referentų pranešimų vyku
siose diskusijose Lietuvos 
laisvinimo reikalai dar geriau 
išryškėjo. Simpoziumo koordi
natorė buvo adv. Joana Kuraitė 
-Lasienė. 

UETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso Šešplau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje. 244 psl. 
Knygos kaina 8 doL, su persiuntimu 

' 9.50 dol. Illinois gyventojai moka 
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus. 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuviškos Kepyklos Omahoje 
Populiarus visoje Nebraskoje 

NAPOLEONAS 
Bet kokia proga, pagal užsakymą, (suvaldytas) yra 

siunčiamas j 48 Amerikos valstijas. 
An ortraoninary teste treat for ANY OCCASION! 
Ali items are shipped frozen in dry ice, via CJ.P.S. to the 

Continental 48 statės. For further informatjon... 

Sv Vibianos katedroje Los Angele* Lietuvos krikMo minėjime jaunimas ne*a aukas prie altoriaus. 
Nuotr. V. Fledžinsko 

Kaina: 2 4 doL 
tuparatundmu 

TortoArtBOKi 

± 
UTHUANIAN BAKE Y INC 

S217 Sootn J3f<j Avenu*. Onara N»cr»»i M'O? 
'402. '33-3076 

Founders: V i S Mackevičius 

f\* i fc I II i i i n51 tmim m 
3K>mP«lD UMvTR 
1-800-255-2255 

e * . 1471 

Prk:eirKlud«aMshipping&rMirKilir^chargestothe46Contiriental 
States via (J P S. Endosed: • Check n M.0 O Visa D MC 
CardNo. 
Name __ 
Address 
City 

JExp. Date. 

-State 7ip. 

FOR RENT RSALESTATt 

Išnuomojamas 4 kamb. butas, švie
sus, 2 a. Brighton Parke vienam arba 
dviem suaugusiems asmenims be 
gyvuliukų. Bus tuščias sausio 1 d., 
1988. Skamb. kiekv. dieną po 12 vai. 
2473838. 

H E L P W A M T E D 

CUTTER 
Clothing Mfg. Co. seeking exper. 
cutter. Full time position, Downtown, 

VVest Loop. Call 648-5505. 

H ^KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite MUKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

OSf TAI — mtt?HAttCt 
6529 S KEOZ1E 

77S-S239 

GARAGE CARPENTER CREVVS 
(EXPERIENCED) 

BETTER BUILT LUMBER 
789-9393 

PLEASE CALL IN ENGLISH 

OJMPT mmĘfmmm 
PATARNAUJAME MUKIOJI 

•81 PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Rainuojame 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 
8600 S. PuUski 

767-O8O0 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANKZAPOUS 
3208V!i w e * ' 951h Street 

T * . — O A 4-8654 

CALUMET CITY ON SIBLEY BLVD 
3 Stores, apart on 2nd flr 20 Yrs oid 

>. By owner. 
Ptease call in English 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Ti 

RE/MAX 
REALTORS 

GROT 
PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 
361-5950 635-5159 

Norintieji PIRKTI ar PAROUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbarorite būti 
Rhao Stankaus ktijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

888-2020 
KLAUOMUS PUMPUTIS 

Whotoeate Carpetmg 
Sįmėn. specialus kilimų pardavimas. Pirki
te nevažiavę į krautuves! „Stain-resistant" 
mieg. kamb. kilimas ir jo pamušalas įklo-
jamas už 179.00. 10 m. „wear-dated" 
kilimas su „premium" pamušalu (klojamas 
salone ir valg. kamb. už 325.00. „Special 
deal" laiptams. Naujai (klojami seni kilimai; 
pataisomos siūles; kilimai ištempiami. 
Pilnai apdraustas patarnavimas. Skambinti 
po 6 vai. vakaro, palikti vardą ir tel. numerį. 
n. Darote, tel.: 889-2349. 

PARDUODAMA SAVININKO 
DeLux Georgian mūrinis namas 

3531 W. 66tti Street 
šeši kambariai, V/z prausyklų. Kaina 
prieinama — 847,000. 

Gražus namas pensininkui šiltame krašte, 
Hot Springs, Ark. 2 mieg., virtuve, valg 
kamb., vonios kamb. Siktymas-šaldymas 
su „heat pump". Didelis sklypas. Daug me
delių, daržas. $33,500 Skamb. Sue 
(601) 787-8020 arba Nobles & Saracim 
Reaity (801) 024 OS3. 

Asmuo ieško nuosavybes investa
vimui. Sumokės grynais. Nori tartis tik 
su savininkais, be agentų tarpi
ninkavimo. Skambinti 434-7477. Jei 
neatsiliepia, palikite pavardę ir 
telefoną. 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS 
STASYS YLA 
Iliustravo dailininkės— 
ZITA SODEIKIENĖ ir 
IRENA MITKUTĖ 

182 psl., didelioformato.kietaisvirše-
liais su aplanku. Liuksusinis leidinys. 
Išleido Am. Lietuvių Bibliotekos Lei
dykla (Lithuanian Library Press). Spau
dė Morkūno spaustuvėje. 

Sis leidinys skirtas šeimų tradicijoms, kurios yr j turtingiausios 
ir reikšmingiausios visose visų tautų kultūrose. Cia apsiribojama 
šeimos kūrimo vyksmais, pradedant nuo pažinties, einant prie 
sutarties ir santuokos, baigiant santuokiniu vaisiumi — kūdikiu 
bei jo ugdymu. 

Kaina su persiuntimu 22 dol. Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 VV. 63rd St., Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 8% va/sf. mokesnio. 

VILNIAUS ARKIVYSKUPU*. I 
Sto)a V-ta t n-je oalyte 

VlliHaas arkivyskupijos 
Jos iaaartmo peOšlli. 

88 kitoms vaistytoms, santykiai 
teakaU. Cte aprBlemaa i 
MaOs Lietuves, bet ir 

•»w», pejnippjiei, vysaapai, 
lai. konieal 

moi yra o>. ktt. Jarato 
582 pal. 753 IHastr.. kieti vtr-

letoykla (Utkvaaiaa Utrary Presą). 
Teksto rtafce 
Al 

" 6*6 VI. B M St 
n. 68828 5SA 

gyventojai moka 824.00 
Vilniaus 



GRESIA BEPROTNAMIS 
ATLEIDO IŠ DARBO, 

Lietuvių Informacijos centro 
žiniomis, 30 m. amžiaus Dalią 
Tamutyte, gyvenančią Taikos g-
vėj 6, bt. 33, Klaipėdoj, pasku
tiniu metu norėjo uždaryti į psi
chiatrinę ligoninę už dalyvavi
mą rugpjūčio 23 d. demonstra
cijoj Vilniuje. 

Anot patikimų šaltinių, prieš 
pora savaičių, į jos namus net 
prisistatė ambulansas, bet Ta-

mutytei pavyko pabėgti. Dabar 
Dalia nesirodo namuose, patvir
tino jos motina Stasė Tamutie
nė. Pas Tamutienę į butą atėjo 
lietuviškai kalbantis rusas mi
licininkas Kazlovas ir civilis 
saugumietis, kurie klausinėjo, 
kodėl Dalia nesigydo. 

Tamutyte buvo pasmerkta 
rugsėjo 10 d. darbovietėj, Klai
pėdos prekybos valdyboj, už da
lyvavimą Vilniaus demonstraci-

M Ū S 1 J K O L O N I J O S J°J i r • * bandymą jau 10 metų 
** emigruoti į Kanadą pas gimi

nes. Darbovietės viršininkė tei-Baltimore, Md. 
UNKEVIČIŪTĖS-
KASPARIENĖS IR 

SAKAITĖS KONCERTAS 

L B Baltimorės apylinkės 
valdyba surengė rudens koncer
tą lapkričio 14 d. 2:30 vai. 
vakaro Lietuvių namų didžiojoj 
salėj. 

Koncerto programą atliko dvi 
s t iprios muzikinės jėgos: 
dramatinis sopranas Nerija 
Linkevičiūtė-Kasparienė i š 
gretimo Washingtono ir pia
nistė Dalia Sakaitė iš New 
Yorko. Pirmoj daly solistė Neri
ja Linkevičiūtė-Kasparienė pa
dainavo A. Kačanausko „Sau
le lė raudona", J. Gruodžio 
, ,Aguonėlės" , F. Bajoro 
„Užaugo berželis" ir trumpą, 
bet grakščiai atliktą J. Gruodžio 
„Aviža prašė". Antroj daly pia
nistė Dalia Sakaitė skambino 
solo pianinu. Girdėjome V. 
Jakubėno kompoziciją „Legen
da" (opus 2, nr. 2), S. Vainiūno 
Mažąją vabzdžių suitą: Uodas, 
Drugelis, Žiogas, Vapsva ir tris 
F. Chopino kompozicijas: dvi 
Mazurkas (opus 17 ir 33) ir 
garsųjį Polonezą as dur < 
(heroinį). 

Trečioje dalyje solistė Nerija 
Linkevičiūtė-Kasparienė atliko 
G. Gudauskienės „Sode" (J. 
Aisčio sodžiai), B. Gorbulskio 
„Aš greit sugrisiu" ir C. Gounod 
garsiąją Sibelio ariją „Pasaky
kite jai" iš operos „Faustas". 
Bisui klausytojai plojimais 
išprašė ne vieną, bet du 
dalykus: „Gimtieji namai" ir G. 
Gudauskienės „Pavasarį" iš 
„Sezonų" ciklo. Solistei akom
panavo pianistė Dalia Sakaitė. 

Programa buvo trumpa. Truko 
mažiau, kaip valandą. Tačiau 
skoningu, aukšto lygio atlikimu 
paliko gilų įspūdį. 

Kuklus, bet skoningas buvo ir 
scenos papuošimas — trys 
rudeninių gėlių krepšiai, 
sukelią metų laikui atitinkan
čią nuotaiką. Skoninga šį kartą 
ir koncerto pradžia. Niekas iš 
rengėjų nelipo į sceną prieš pro
gramos pradžią pranešti, kad 
štai jau pradedame koncertą, 
kaip iki šiol būdavo įprasta 
Baltimorėje. Užteko, kad, pro
gramai pasibaigus, apylinkės 
pirmininkas Vytautas Eringis 
padėkojo solistėm už puikų 
atlikimą ir net išprovokavo dar 
vieną bisą, kur solilstė Nerija 
pakartojo G. Gudauskienės „Pa
vasarį". Abi solistės buvo ap
dovanotos gėlėmis. 

Vieno dalyko tai tikrai gaila. 
Gaila, kad Lietuvių namai 
neturi fortepijono. Pianinas 
neturi tos jėgos, to skambumo, 
kurio reikia, atliekant solo 
dalykus, ypač tokioje didelėje 
salėje, kokia didžiuojasi 
Baltimorė. Bet tai nepakenkė 
Dalios Sakaitės menui. Buvo 
malonu klausytis reto svečio 
Baltimorėje — pianino koncer
to drauge ir jausmingos, sodraus 
balso solistės Nerijos Linkevi-
Čiūtės-Kasparienės. 

Bet klausytojų tai jau galėjo 
būti daugiau. Vos 85 bilietai 
buvę išparduoti. Kodėl? Gal dėl 
to, kad tai jau ketvirtas koncer
tas iš eilės šį rudenį? Argi 
galima pavargti, koncertų 
beklausant? N a . kaip ten 
bebūtų, bet praleidusieji šią 
puikią progą, turėtų tikrai 
gailėtis. 

A. Rodžius 

gė, kad jos dalyvavimas rugpjū
čio 23 d. pridarė daug nemalo
numų ir dėl to jos kaip tarnau
tojos nebegali laikyti. Po atosto
gų ir nusiimto laiko dėl inkstų 
ligos gydymosi Dalią Tamutyte 
oficialiai lapkričio 18 d. paliuo-
savo iš darbo. 

„Tarybinės Klaipėdos" rug
sėjo 18 d. laidoj Dalią ir jos 
motiną Stasę Tamutienę pa
smerkė už dalyvavimą rugpjū
čio 23 d. demonstracijoj Vilniu
je. Straipsny Dalią dar kabino 
už anglų kalbos mokymąsi, už 
susitikimą su spaudos korespon
dentais ir už norą išvykti 
užsienin. Dalios rašytas protes
tas profsąjungai prieš jos tebe
sitęsiantį persekiojimą nesusi
laukė jokio atsakymo. 

Vizai iš Kanados pasiekus 
Tamučius Klaipėdoj ir Tamuty-
tei nesant namuose, motina 
nuėjo į miliciją pasiimti atitin
kamas blankas. Jai ten pasakė, 
kad dukrai neleis išvažiuoti, nes 
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Šv. Vardo katedroje minint Lietuvos krikščionybės sukaktį. Pirmoj eilėj iš kairės: I. Polikaitienė, 
J. Kavaliūnas, gen. kons. V. Kleiza, prof. V. Skuodis. G. Damušytė, I. Skuodienė, D. Skuodytė, 
A. Kleizienė ir dr. A. Darnusis. 

dėdė Kanadoj yra per tolimas 
giminė ir duktė jau nuvežta į 
„durnių dispanserį". Stasė 
Tamutienė nuėjo į dispanserį, 
kur tai paneigė. 

Dalia Tamutyte 1976 m. baigė 
Š i a u l i ų muz ikos aukštąją 
mokyklą choro dirigavimo spe
cialybe. Ji dirbo biauliuose kaip 
muzikos mokytoja vaikų darže
lyje, bet buvo priversta „savo 
noru" išeiti iš darbo. Tamutytei 
nebeleidžiama dirbti pagal spe
cialybę ir ji jau kelis kartus 
buvo atleidžiama iš darbo už 
tikėjimą. Žinios apie Dalios Ta-
mutytės persekiojimą yra ne
kartą pasirodžiusios ,,LKB Kio-
nikoje. u c 

Mylimam vyrui 

A.tA. 
MARIJA OLŠAUSKIENĖ-OLIS 

LAUCEVIČIŪTĖ 

Gyveno Čikagoje, Brighton Park apylinkėje. 
Mirė 1987 m gruodžio 6 d.. 9 vai. v., sulaukusi 94 m. 

amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Česlovas, Pranas. 

Tadas su šeimomis ir duktė Gabrielė Baltušienė. 
Kūnas pašarvotas gruodžio 8 d. nuo 4 iki 9 v.v. Gai-

das-Daimid koplyčioje, 4330 s. California Ave. 
Laidotuvės įvyks gruodžio 9 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėta j Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės siela. 
Po pa m aki u bus nulydėta ; Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamu? dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnūs, duktė, marčios, anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių direkt. P. Ridikas. Tel. 737-1213. 

A.tA. 
ANTANUI, 

po sunkios l igos i ške l iavus Amžinybėn, jo žmoną, 
darbščią ir mie lą F.S.S. Chicagos skyriaus narę sesę 
fil. HALINĄ PLAUŠINAITTENE, dukrą DAINĄ ir 
kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Filisterių Skautų sąjungos Chicagos skyrius 

• 
A.tA. 

ANTANUI PLAUŠINAIČIUI 
amžiams iškel iavus, velionio seserį ANASTAZIJĄ 
DRAUGELIENE, mūsų mielą draugijos narę, nuošir
džiai užjaučia 

Liet. Dukterų Draugija 

Lietuviškų Knygų klubo išleistų leidinių 
I Š P A R D A V I M A S 

K A I N A 

Buvo Dabar 

PAŽADŲ DVARAS - Anatolijus Kairys. Tautosaki
nis romanas. 244 psl. 1982 $8.00 $3.00 

PASAGA IR VYŠNIOS — Albinas Baranauskas. 
Eilėraščiai. 64 psl. 1969 $2.00 $1.00 

PAVASARIS PRIE VARDUVOS - Paulius Jurkus. 
Novelės. 176 psl. 1954 $2.50 $1.50 

PO DAMOKLO KARDU I dalis - Anatolijus Kairys. 
Romanas. 223 psl. 1978 $5.00 $2.00 

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS — Kazimieras Barauskas. 
Religinės mintys. 223. 1974 $4.00 $2.00 

PIETRYČIU PABALTIJO ETNINĖ PRAEITIS - P. 
J. Kusneri (Knysevas). 224 psl. 1979 $10 00 $$5.00 

PIETŲ KRYŽIUS - Venancijus Ališas. Poezija. 97 
psl. 1948 $100 $0.50 

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖSE - Pov. Gaučys. 
Novelės. 476 psl. 1953 $4.50 $2.00 

PASAGA IR VYŠNIOS - Alb. Baranauskas. 
Eilėraščiai. 64 psl. 1969 $2.00 $1 00 

RUDENS SAPNAI - K. Grigahytė. Premijuotas poezi
jos rinkinys. 80 psl. 1963 $2.00 $1.00 

RUDENYS IR PAVASARIAI, II dalis - A. Bara
nauskas. Apysaka. 346 psl. 1976 $6.00 $2.00 

RUDENYS IR PAVASARIAI, m dalis - A. Bara
nauskas. 389 psl. 1978 $8.00 $3.00 

SEPTYNIOS VIENATVĖS - O. V. Savasis. Vert A 
Vaičiulaitis. 152 psl. 1979 $4.00 $2.00 

SAVANORIO IR KONTRAŽVALGYBININKO AT
SIMINIMAI - Jonas Demereckas. 200 psl. 
1976 $4.00 $3.00 

SAULUTĖ DEBESĖLIUOSE - Leonardas Žitke
vičius. Eilėraščiai mažiesiems. 44 psl. 1953 . . $1.50 $1.00 

SAULIŲ SĄJUNGOS ISTORIJA - J. Matuzas. 277 
psl. 1966 $4.00 $2.00 

SŪNUS PALAIDŪNAS - vysk. Fulton Sheen. 
Išvertė kun. J. Karalius. 174 psl. 1952 $2.00 $1.00 

ŠVENTIEJI AKMENYS - Faustas Kirša. Di 
daktiniai eilėraščiai. 116 psl. 1952 $2.00 $1.00 

TEISĖJO ATSIMINIMAI - Česlovas Butkys. 318 
psl. 1982 $10.00 $4.00 

TREJOS DEVYNERIOS - Dr. S. Aliūnas. Humoris
tine forma kalbama apie mūsų kasdieninius 
rūpesčius ir negeroves. 64 psl. 1961 $1.00 $0.50 

TRISDEŠIMT ISTORIJŲ SUAUGUSIEMS - Alo
yzas Baronas. Novelės. 176 psl. 1981 $8.00 $4.00 

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ - A. Gervydas. 219 psl. 
1950 $2.50 $1.00 

VINCO MAZURKEVIČIAUS ROMANAS - Albinas 
Baranauskas. 280 psl. 1980 $6.00 $3.00 

VYNUOGĖS IR KAKTUSAI - Julija Švabaitė. 
Eilėraščiai. 96 ps!. 1963 $2.00 $1.00 

VIENIŠI PASAULIAI - Alė Rūta. Romanas 285 psl. 
1968 $3.50 $2.00 

VIENA PASAULYJE - Danutė Brazytė-Bindokie-
nė. Romanas. 140 psl. 1971 $5.00 $2.00 

VARDAI IR VEIDAI - Stasys Yla. Mūsų kultūros is-
torijoje nuo Mažvydo ligi Skvirecko 345 psl. 1973 $6.00 $3.00 

VIDURNAKČIO VARGONAI - Česlovas Grin-
cevičius. Neįtikėtinos istorijos. 132 psl 1953 . $1.50 $1.00 

VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE. 49 psl. 1969 $1.00 $0 75 
VITOLIO RAUDA - J. I. Kraszevvski. Poema Vertė 

P. Gaučy?. 286 psl. 1977 $6.00 S2.00 
VIENO VAKARO MELANCHOLIJA - Rūta Klevą 

Vidziūnienė. Novelės. 221 psl. 1983 $7.00 $3.00 
VAINIKAS - KRYŽIUS - LELIJA. Redagavo Alfon

sas TyruoKs. Kazimierinės grožinės literatūros 
antologija. 328 psl. 1984. m.v $9.00 $3.00 

k.v $12.00 $6.00 
ŽMOGUS REALIAME GYVENIME - vysk. V. 

Brizgys. 319 psl. 1984 $5.00 $2.00 

ŽMONIJOS LIKIMAS ŠV. JONO APREIŠKIMO 
KNYGOJE. Kun. V. J. Bagdanavičius. 406 psl. 
1953 $3.50 $1.00 

AUKSO KIRVIS. Rinktinės mūsų žmonių pasakos. J. 
Švaistas. 219 psl. 1952 $2.50 $1.00 

STIKLINIAI RAMENTAI. Premijuotas romanas. Juli
ja Švabaitė. 264 psl. 1985 $9.00 $4.00 

DANGAUS IR ŽEMĖS ŠAKNYS. Romanas. Ant 
Musteikis. 339 psl. 1983 $10.00 $4.00 

PILIAKALNIO ŠEŠĖLIS. Romanas Albinas 
Baranauskas. 213 psl. 1984 $8.00 $4.00 

JAUČIO RAGAI. Romanas. Vyt. Volertas. 262 psl. 
1985 $8.00 $4.00 

VYRAI KLYSTKELIUOSE. Dr. Juozas Prunskis. 308 
psl. 1962 $3.00 $1.00 

KELIONĖ NEŽINOMUOSE KRAŠTUOSE. Alg Gus 
taitis. 311 psl 1985 $9.00 $3.00 

PORTUGALŲ NOVELĖS. Povilas Gaučys. 415 psl. 
!985 $12.00 $5.00 

SUNKIŲ SPRENDIMŲ METAI. Bronius Aušrotas. 
238 psl. 1985 m.v $800 $4.00 

k.v $12.00 S<i00 

Pastaba: Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, užsimokėsite 
gavę sąskaita. Šį sąrašą išsikirpkite ir pasilaikykite. 

A.tA. 
ALDONA RŪGYTĖ 

BULOTIENĖ 
Gyveno šiaurinėje Čikagos dalyje. 
Mirė 1987 m. gruodžio 4 d., sulaukusi 81 m. amžiaus. 
Gimė Brooklyn, N.Y. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Giedrė Bulota 

Kane ir jos vyras Leo ir Daina Heisters bei kiti giminės. 
Velionė buvo našlė dipl. inž. Kęstučio Bulotos, mirusio 

tremtyje Sibire. 
Nuo 1924 iki 1942 m. velionė gyveno Lietuvoje, studija

vo Vytauto Didž. un-te Kaune ir dėstė anglų kalbą „Aušros" 
mergaičių gimnazijoje. Buvo viena iš Korp! Giedra steigėjų. 
Suorganizavo tautinių šokių grupę Tarptautiniame festi
valyje, Londone. Grįžusi į Čikagą, dėstė kūno kultūrą DePaul 
un-te, Čikagos Parkų Distrikte ir Board of Education. 

Priklausė Čikagos Mokytojų Unijai. 
Kūnas pašarvotas antradieni, gruodžio 8 d. nuo 5 iki 9 v.v. 

Petkus Marųuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 9 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukterys ir žentas. 

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

Brangiam korporantui 

A.tA. 
ANTANUI PLAUŠINAIČIUI 

mirus, žmonai HALINAI, dukrai DAINAI,posūnui 
GINTARUI RĖKLAIČIUI su šeima ir k i t i ems gimi
nėms ir draugams reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime. 

LST Korp! Neo-Lituania Čikagos padalinys 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Cal i fornia A v e n u e 
Te le fona i - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 South Hermitage 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. Cal i fornia A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St. , Ch icago 
T e l e f o n a s - 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 S o . 50th Av. , C icero 
Te l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

V A S A I T I S -BUTKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas • 
Illinois 

- 652-1003 
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x Š i a n d i e n yra Neka l to 
Pras idėj imo Marijos šventė, 
kuri yra privaloma visiems ka
talikams. Šiandien reikia iš
klausyti šv. Mišių (kas iš vakaro 
neišklausė). Parapijose yra šv. 
Mišios pritaikytos, kad visi 
galėtų atlikti savo katalikiškas 
pareigas. 

x Kard. J . Bernardin po di
džiųjų krikščionybės pamaldų 
Chicagoje lapkričio 29 d. Šv. 
Vardo katedroje pas i rašė 
peticiją Gorbačiovui, reika
laudamas lietuviams tikintie
siems grąžinti Vilniaus katedrą, 
kaip lietuvių krikščionybės 
lopšį, ir Šv. Kazimiero bažnyčią, 
kaip lietuvių globėjo šventovę. 
Parašai po peticijomis tebe
renkami per parapijas. Norintie
ji r inkt parašus, lapus gali gau
ti Lie tuvos kriškčionybės 
jubiliejaus raštinėje, 5620 South 
Claremont, Chicago, IL 60636, 
tel. 737-8400 

x A d v . Saul ius K u p r y s , 
Amerikos Lietuvių Romos ka
talikų federacijos pirmininkas, 
yra pakviestas atstovauti Chi-
cagos arkivyskupijai Illinois 
Katalikų konferencijos (Catho-
lic Conference of Illinois) or
ganizacijų taryboje. Kon
ferencija jungia visas šešias Il
linois esančias vyskupijas ir 
rūpinasi valstijos seime Spring-
fielde pravesti atitinkamus įsta
tymus, kurie yra palankūs ka
talikų Bažnyčiai ar sutampa su 
vyskupų pareiškimais socialinio 
teisingumo klausimais. 

x Muz. Arūnas Kaminskas, 
kuris praeityje yra dirigavęs 
Der Freishuetz, Fausto, Don 
Carlo, Viliaus Telio ir Parduo
tosios Nuotakos operas, pasi
traukė iš Lietuvių Operos diri
gento pareigų. 

x LKDS Biuletenis gruodžio 
mėnesio išėjo iš spaudos ir pa
siekė redakciją. Šiame nume
ryje yra sveikinimai Šv. Kalėdų 
proga, Krikščionių demokratų 
pirmininko lankymasis Europo
je Europos parlamento rezoliu
cijos Pabaltijo atžvilgiu, Vliko 
seimas ir tarybos posėdžiai. 
Taip pat yra informacijų iš 
krikščionių demokratų veiklos. 
Administruoja Jonas Kava
liauskas. 

x Afganistaniečiai, minė
dami aštuntas metines nuo pra
džios Sovietų invazijos savo 
krašte, gruodžio 24 d. nuo 4:45 
vai. vak. turės eiseną su žva
kėmis nuo Daley aikštės žygiuo
dami į State gatvę ir Wacker 
Drive, toliau Michigano gatve 
iki Chicago Ave. 

x Lietuvių Fondui užbaigti 
4-tą milijoną vajaus proga auko-

x „Draugo" a tkarpoje šian
d i e n ba ig iame spausd in t i 
Rimvydo Sidrio ..Orientas lietu
viškomis akimis*' — kelionių 
aprašymą. Rytoj pradėsime 
spausdinti trumpą Andriaus 
Norimo novelę „Juodoji ranka". 

x J A V L i e t u v i ų B e n d 
r u o m e n ė s Vid. V a k a r ų apy
garda kviečia visų apylinkių 
valdybas, kontrolės komisijų na
rius, visus tarybos ir krašto 
valdybos narius į Chicagoje 
vykstant} informacinį susi
rinkimą gruodžio 13 d., sekma
dienį, nuo 9 iki 12 vai. ryto Jau
nimo centro posėdžių kamba
ryje. Taip pat kviečiami ir 
žurnalistai. 

x H e n r i k a s L. Gaidis at
vyksta iš VVashingtono su savo 
gausia Lietuvos kariuomenės 
ginklų, uniformų ir garbes 
ženklų kolekcija, kurią išstatyts 
Balzeko muziejuje, supažin
dinant su „Lietuvos ginkluotos 
pajėgos 1918-1940 m." knyga šį 
sekmadienį, gruodžio 13 d., 3 
vai. p.p. 

x P e t r a s Kaufmanas ir Ar
v y d a s B a r z d u k a s iš Wa-
shingtono. D.C, atvyksta į 
Chicagą gruodžio 13 d., sekma
dieni, ir dalyvaus susirinkimo 
pokalbyje po 11 vai. šv. Mišių 
Ateitininku namuose Lemonte. 
Į šį susirinkimą kviečiami visi 
ateit ininkai akademikai ir sen
draugiai. Bus pasidalinta min
t i m i s ap ie a t e i t i n i n k ų 
priemones veikloje, ypač jau
nuomenės ir viduriniosios kar
tos atžvilgiu. Mažų vaikučių 
priežiūrai bus kelios prižiū
rėtojos moksleivės. Gali atvykti 
ir jauni tėvai su jauniausiu 
jaunimu. 

x Mari jos aukšt . mokyklos 
Kalėdų koncertas bus šį sekma
dienį, gruodžio 13 d„ 3 vai. p.p. 
mokyklos salėje. Bus tradicinės 
kalėdinės giesmės. Solistės bus 
Kim Kaz!ow. Lisa Geležiūnaitė 
ir Linda Pajaujytė. 

x Dr. J o n a s Miku l ion i s , 
Sterling Hts.. Mich.. atsiuntė 
čekį už dvi „Draugo"' prenume
ra tas ir dar pridėjo 20 dol. auka. 
Dr. J. Mikulionį skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x J u o z a s K a z a k e v i č i u s , 
Hesperia, Cal., pratęsdamas 
„Draugo" prenumeratą, pridėjo 
ir 20 dol. auką. J. Kazakevičių 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už palaikymą savos 
spaudos labai dėkojame. 

x Ateitininkų Kūčios įvyks
t a sekmadienį, X.20. 3 v. p.p. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
I j a s kviečiami visi. Vietas sau 
ir savo draugams rezervuojam 
dabar pas. p. Ireną 434-2243. 

fsk.) 
x Į Balfo iniciatyva ren

giamą Marijos ir Antano Rudžių 
pagerbimą 1988 m. sausio 10 d. 
M a r t i n i ą u e r e s to rane dar 
galima užsakyti pavienius bilie
tus . Atskirų stalų nebėra. Pra
šome skambinti dienos metu 
Balfui, telef. 776-7582, vakarais 
I. Kriaučeliūnienei — 460-2123 
ir A. Braziui - 598-6193. 

(sk.) 

x A.L. Tautinės s-gos Chi-
cagos skyrius šiais metais, 
kaip ir visuomet, Nauju Metų 
sutikimą ruošia L. Tautiniuose 
namuose '6422 S. Kedzie Ave.). 
Pradžia 8 v.v. Visi atvykusieji 
bus maloniai sutikti ir pavai
šinti skania vakar iene bei 
šampanu. Bus muzika ir šokiai. 
Vietoms rezervuoti skambinkite 
776-3547 V. I^enkevičienei arba 
476-3525 F. Braunienei iki 
gruodžio mėn. 28 dienos. 

'sk; 

IŠ ARTI IR TOLI 

Švč. M. Marijos Gimimo parapijos choras minėjo Lietuvos krikščionybės jubiliejų. Diriguoja muz. 
A. Linas, prie vargonų — muz. A. Kaminskas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ISTORINIS IR ŽAVUS 

MINĖJIMAS MARQUETTE 
PARKE 

Jau ne pirmą kartą Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia Marąuette Parke tam
pa lietuvių religinių ir tautinių 
minėjimų pagrindinė šventovė 
Chicagoje. Taip ir šeštadienį, 

x Faust ina ir Medys Mac* 
kevičiai, Lackport, 111., Kalėdų 
ir Naujųjų 1988 Metų proga 
sveikina savo gimines, draugus, 
pažįstamus ir linki geros 
sveikatos ir laimės. Vietoj kalė
dinių kortelių, skiria 25 dol. 
auką „Draugo" paramai. 

x Amerikos Lietuvių Res
publikonų Illinois lyga artėjan
čių Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1988 
Metų švenčių proga sveikina 
dienraščio „Draugo" leidėjus 
Tėvus Marijonus, redakciją, 
administraciją, visiems linki 
Aukščiausiojo palaimos, dirbant 
sunkų ir svarbų lietuvybės 
išlaikymo darbą. „Draugo" stip
rinimui skiria 50 dol. auką. 

x Domicėlė Vizgirdienė, 
Aurora, 111., sveikina visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
su Šv. Kalėdom ir Naujais 1988 
Metais, linkėdama sveikatos ir 
Dievo palaimos per visas dienas. 
„Draugui" skiria 15 dol. myli
mo vyro a.a. Juozo Vizgirdos 
atminimui. 

x J . ir P . Plikšniai, South 
Bostcn, Mass., artėjančių Šv. 
Kalėdų ir Naujųjų 1988 Metų 
proga sveikina gimines, drau
gus, pažįstamus, sveikina visą 
„Draugo" štabą ir linki visiems 
Dievulio palaimos ir sėkmės. 
Vietoj siuntinėjimo kortelių, 
skiria „Draugui" 25 dol. auką. 

x Ispanįja-Portugalija-Fa-
tima. 1988 m. balandžio 23 • ge-

jo: po $500 Jonas Pociulis, Sta- gūžės 8 d. Autobusu Atlanto ir 
sys Pociulis, $300 dr. Vytenis Viduržemio jūros pakraščiu, pro 
Grybauskas, $200 Juozas ir Ona Pirenėjų ir kitus kalnynus. 
Januškevičiai, po $100 Edvar- Kraštai turtingi žavia gamta, 
das ir Jadvyga Biskiai, Antanas menu, architektūra, istorija, 
ir Vanda Gruzdžiai, LB Hot šventovėm. Vadovas kun. dr. K. 
Springs apylinkė, LŠST Romo Trimakas. Rengia Travel Advi-
Kalantos kuopa, Puodžiūnienė šers, Inc. 1515 N. Harlem Ave. 
Ona, Edward ir Marcella Vales-
kai. Lietuvių Fondas visiems 
nuoširdžiai dėkoja. Prašome 
aukas siųsti - 3001W. 59th St., 
Chicago, EL 60629. ( s k } 

lapkričio 28 d., 12 vai. šioje 
bažnyčioje buvo aukojamos 
iškilmingos koncelebruotos šv. 
Mišios už Lietuvą, minint Lie
tuvos krikščionybės 600 metų 
jubiliejų. Šį kartą iškilmės buvo 
nepaprastai didingos, žavios, 
įspūdingos ir jaudinančios visus 
1,300 dalyvių, kurie užpildė šią 
šventovę. 

Šv. Mišias koncelebravo 
auksiniais arnotais apsirengę 
vysk. P. Baltakis, vysk. V. Briz-
gys, vysk. A. Deksnys ir vysk. 
A. Abramowicz, kartu su tris
dešimt lietuvių kunigų iš Chica-
gos ir iš įvairių Amerikos ir Ka
nados miestų. Didysis altorius 
buvo gražiai ir skoningai išpuoš
tas šimtais gėlių, kuriose matėsi 
geltonos, raudonos ir žalios spal
vos, primenant Lietuvos tautinę 
vėliavą. Garsusis šešiasdešimt 
balsų parapijos choras su še
šiolika instrumentų orkestru, 
vadovaujant muz. Antanui 
Linui, su Mary Helen Mondei-
kaite-Kutz prie vargonų ir pa
vaduotoju muz. Kazimieru 
Skaisgiriu, giedojo gražiausią 
choralinę bažnytinę muziką. 

Pamaldos prasidėjo susi
kaupimo valandėle, chorui gie
dant „Maldą už Tėvynę" (J. 
Dambrausko). Sušvito visos 

j lempos bažnyčioje ir tuojau pra-
į sidėjo iškilminga procesija per 
i bažnyčią su daugybe įvairių or-
i ganizacijų vėliavų, kurios lydėjo 
I vyskupus ir kunigus prie alto

riaus, visiems dalyviams gie
dant giesmę „Dievas mūsų prie
glauda". Prie įėjimo stovėjo dvi 
eilės išsirikiavusių uniformuo
tų ateitininkių giedrininkių 
kaip garbės vienetas. Parapijos 
choras giedojo lietuviškai „Tai
kos Karalienės Mišias" (G. 
Šukio), kurios pakėlė visus daly
vius nuoširdžiai maldai už 
Lietuvą. Šv. Rašto skaitymus 
lietuviškai ir angliškai atliko 
seselė Margaret Mary ir Juozas 
Polikaitis, o Evangeliją skaitė 
klebonas kun. Antanas Zaka
rauskas. Turiningą šiai šventei 
pritaikytą pamokslą pasakė 
vyskupas Antanas Deksnys, iš
ryškindamas krikščionybės 
reikšmę lietuvių gyvenime ir 
kultūroje. 

Aukų nešimo procesija buvo 
tikrai reikšminga lietuviams. 
Buvęs Sibiro kankinys Vytau
tas Skuodis nešė koplytėlę kaipo 
Kryžių Kalno simbolį. Buvęs 
gulago koncentracijos stovyklos 
kalinys Povilas Vaičekauskas 
nešė Sibiro t remtinių lie
tuvaičių rašytą maldaknygę. 
Atei t in inkų Korp. Giedros 
atstovės nešė žymenį, suteiktą 
Nijolei Sadūnaitei kaip krikš
čioniškų idealų vykdytojai ir 
kaip padėką Dievui už krikščio
niško tikėjimo dovaną lietuvių 
tautai . Jaunučiai, apsirengę 
tautiniais rūbais, Alicija Juškai
tė, Mykolas Kinčinas ir Audra 
Prialgauskaitė, nešė duoną, 
vyną ir vandeni. Tuo tarpu cho
ras giedojo skambančią giesmę 
„Jį šlovin amžiai" (L. Von 
Beethoveno). 

Nepaprastai maloniai skam
bėjo choro švelniai giedama 
malda „Tėve mūsų" (J. Gruo
džio) prieš šv. Komuniją. Su
sikaupimo valandėlės po Komu
nijos laikotarpyje parapijos 
choras, orkestras ir vargonai di
dingai parodė savo muzikinius 
gabumus, giedodami lietuviškai 
garbingą „Alleluja Chorus" 
giesmę (G. F. Handelio) čia 
reiškėsi toks įspūdingas balsų ir 
garsų muzikinis supynimas ir 
niuansų suderinimas, kad puoš
nioje bažnyčioje šios giesmės 
aidai skelbė Lietuvos krikščio
nybės jubiliejaus šventę. 

Savo trumpame žodyje po šv. 
Mišių klebonas kun. Antanas 
Zakarauskas pasidžiaugė ir pa
dėkojo parapijos chorui už 
nepaprastai gražų giedojimą, o 
visi dalyviai bažnyčioje spon
taniškai pritarė garsiu rankų 
plojimu. Toliau klebonas kvietė 
visą tūkstantinę minią dalyvių 
nueiti į parapijos salę kavutei ir 
užkandžiams. Pasibaigus pa
maldoms, visi bažnyčioje sugie
dojo Tautos himną su tokiu 
nuoširdumu, kad net vitražai 
languose drebėjo! Tada išėjo pro
cesija, chorui giedant „Džiaugs
mo giesmę" (L. Von Beetho-
veno) ir tuo baigėsi Lietuvos 
krikščionybės 600 metų jubilie
j a u s minėjimas Marąuet te 
Parke. 

ARGENTINOJE 
— Argent inos Lie tuv ių 

Centras spalio 10 d. atšventė 
savo 61 metų sukaktį. Atidarė 
C. Janušytė ir J. Misiūnas. Svei
kino Antanas Mikučionis, Ado
mas Burba, Artūras Mičiūdas, 
Pranas Ožinskas, Danielė Ras-
tauskaitė, kun. Augustinas 
Steigvilas, Tadeo Komar. Pro
gramą atl iko „Spindulys" , 
Aldona Čikštaitė, „Inkaras" ir 
kt. „Spinduliui" vadovauja 
Anal ia Ga id imauska i t ė , o 
„ Inka ru i " Juozas Pul ikas . 
Apdovanotųjų vardu padėkojo 
Bernardas Survila. 

— Ber i s so „ M i n d a u g o " 
draugija turėjo metinį susi
rinkimą ir išsirinko dvejų metų 
valdybą: pirmininke Valentiną 
Bukauskaitę-Persico, nariais — 

Reikia pabrėžti, kad toks gar
bingas, iškilmingas ir reikš
mingas minėjimas dar nėra 
įvykęs nė vienoj lietuvių pa
rapijoj ir tik pirmą kartą įvyko 
Marąuette Parke. Todėl ši 
šventė lieka istorinė lietuvių 
katalikų gyvenime Chicagoje. 
Puošnios bažnyčios vaizdas, 
choro giedojimas, tūkstančio 
dalyvių minia ir procesija liks 
kaip neišdildomai žavintis atsi
minimas visų dalyvių širdyse! 
Taip pat priklauso didelė pa
dėka klebonui kun. Antanui 
Zakarauskui, kuris rūpinosi, 
ruošė ir sutvarkė šią šventę pa
rapijos bažnyčioje. 

Patartina visiems įsigyti pa
gamintą vaizdų ir garsų juostelę 
(Video Tapė) Šios šventės apeigų 
parapijos bažnyčioje. Galima 
kreiptis į parapijos raštinę. Da
bar būtų labai tinkama jei Lie
tuvos krikščionybės jubiliejaus 
minėjimas galutinai baigtųsi su 
religiniu koncertu, kurį atliktų 
didingas Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos choras. Manau, 
kad to ir laukia visa Chicagos 
lietuvių katalikų visuomenė! 

M. J. P. 

KALĖDINIŲ GIESMIŲ 
KONCERTAS 

Genovaitė Aleksiūnaitė-Mit-
chell vadovaus kalėdinių gies
mių koncertui St. Joan of Are 
bažnyčioje, 1005 Division, Lisle, 
Hl„ sekmadienį, gruodžio 13 d„ 
3 v. p.p. G. Aleksiūnaitė-Mit-
chell, turinti muzikos magistrą 
iš American Conservatory of 
Music Chicagoje, yra parapijos 
chorų vadovė ir vargonininkė. 
Koncertą atlieka parapijos su
augusiųjų choras, giedodamas 
įvairias angliškas kalėdines 
giesmes. Giedos ir vaikučių cho
ras. Kviestinis solistas Lyric 
Operos tenoras John Wolverton 
su chorais atliks Gloria iš G. 
Puccini „Messa di Gloria". Kon
certas nemokamas , t ač iau 
aukos pa remt i parapi jos 
muzikinei tarnybai bus mielai 
priimamos. Po koncerto visi 
kviečiami į parapijos salę pasi
vaišinti. 

Suite 110, Oak Park, IL 60302. 
USA. Telef. 312-524-2244. 

(sk.) 

x Kalėdinių papuoša lų , 
dailės darbų ir įvairių dovani-
nių prekių didelis pasirinkimas. 

x NIDA Delicatessen, 2617 
W. 71st St., Chicago, IL 00629 
priima kalėdinio maisto taip pat 
tortų, napoleonų, meduolių ir 
kitokių rūšių pyragų užsa 
kymus. Prašome skambinti iki 

Apsilankykite Optical Studio, gruodžio 19 d. Vėliau užsaky 
priimami. Tel.: 

(sk.) 

2620 W. 71st St., tel.: 778-6766. 
Atidaryta kasdien: 10-6 v.v., 
šeštd. 10-4 v. p.p. Pirmad. 
uždaryta. 

(sk.) 
x Dail. Rimanto Diena-

vičiaus grafikos ir foto darbų 
parodą ruošia Čiurlionio Galeri
ja, Jaunimo centre, š.m. gruo
džio 11-13 d.d. ir 18-20 d.d. Paro
dos atidarymas penktadieni, 
gruodžio 11 d. 7:30 v.v. Daly
vaus pats dailininkas. Visi 
maloniai kviečiami. 

(sk.) 

mai nebus 
476-7675. 

x LB Marąuette Parko 
apylinkės valdyba nuoširdžiai 
dėkoja Balfo raštinės darbuo
tojams: Laimai Aleksienei, 
Irenai Polikaitienei ir Kostui 
Čepačiui už didelę pagalbą, or
ganizuojant kelionę autobusais 
į Šv. Vardo katedrą. į didįjį Lie
tuvos 600 metų krikščionybės 
paminėjimą. 

Apylinkės valdyba 
(sk.) 

J. Šišlauską, E. Perotti, M. 
Mikelaitienę, pagelbininkais — 
A. Grišką, A. Ferrer, M. Bar-
dini. Revizuos komisijom A 
Pamperas, A. Šaulys, N. Per-
sico, L. Mikelaitis, J. Bukaus
kas, E. Žagrakalis. 

— Dr, R i č a r d a s Vladas 
Rimša, Janinos ir Vlado Rimšų 
sūnus, Buenos Aires mieste turi 
savo dantų gydymo kabinetą. Jo 
dėdė dail. Jonas Rimša yra 
miręs Los Angeles, Cal. 

— Valentina Bukauskaitė 
de Persico, energinga Berisso 
„Mindaugo" draugijos pirmi
ninkė, garsina Lietuvą, pasi
naudodama argentiniečių radi
ju. Jie per radiją kalbėjo kelis 
kartus apie Lietuvą ir Lietuvos 
reikalus. Rugpjūčio 22 d. „Min
daugo" ansamblis pasirodė su 
šokiais Bernalio mieste. Beris
so mieste surengė Survilų ir 
Brunos bei Rozitos Rukšėnaičių 
madų parodą. Orkestrui va
dovavo Aleksandras Kazimieras 
Šaulys, programai vadovavo L. 
Lemberis. Visa tai surežisavo 
Jurgis Persico Bukauskas. Pa
dėkos žodį t a rė pirmininkė 
Va len t ina B u k a u s k a i t ė de 
Persico. 

— A.a. Bronius Aksenavi-
čius, 84 metų amžiaus, po ilgos 
ligos nup širdies smūgio mirė 
Berisse spalio 16 d. Buvo kilęs 
iš Ramygalos valsč., Panevėžio 
apskr. Argentinoje gyveno nuo 
1929 m. Priklausė „Nemuno" 
draugijai. Liūdesyje liko žmona 
Emil i ja , dvi d u k t e r y s su 
šeimomis ir „Nemuno" drau
gijos nariai . 

— A.a . J o a n a Griciū-
t ė - S t o č k ū n i e n ė , 81 metų 
amžiaus mirė lapkričio 1 d. 
Berisso mieste. Buvo kilusi iš 
Megonių km., Kupreliškio par., 
Papilio vlsč., Biržų apskr. Ar
gentinoje gyveno nuo 1929 m. 
Buvo veikli „Mindaugo" drau
gijos narė. Jos vyras Jurgis Stoč-
kūnas mirė 1967 m. Šiais 
metais rugpjūčio 1 d. mirė ir jos 
sesuo Emilija Januškevičienė, 
palikdama sūnų Henriką su 
šeima. Nuliūdime liko sesuo 
Valerija Žemaitienė ir kiti gi
minės . Palaidota Berisso 
kapinėse. 

— Rosario parapijos mo
kyklos „Republica de Litu-
ania" 25-rių metų sukaktį at
šventė rugsėjo 8 d. Pradėta 1962 
m. Klebonas kun. Juozas Mar
gis, MIC, kasmet rūpinosi pri
statyti vis daugiau kambarių 
klasėms ir k i t iems pato
gumams. Mokyklai vadovauja 
seselės Kazimierietės. Mokosi 
su vaikų darželiu 800 mokinių. 
Šiuo metu mokyklos direktorė 
yra Marta Gugliota, kuri ir pra
dėjo minėjimą. Kun. J. Margis 
davė 25-rių metų mokyklos 
veiklos istoriją. Lietuviams 
minė j ime a t s t ovavo J o n a s 
Papečkys ir Petras Daugis. Šv. 
Mišias koncelebraciniu būdu at
laikė kunigai marijonai kun. 
Juozas Margis ir Anibal Villan. 
Po pamaldų buvo salėje paruoš
ti iškilmingi pietūs, kuriuose 
dalyvavo keletas lietuvių ir vie
tiniai argentiniečiai bei arki
vyskupijos ir valdžios atstovai. 

- A. a. Salomėja Krikt-
topaitė-Kuojienė, 86 metų 
amžiaus, mirė spalio 4 d. Avel-
lanedoje. Jos vyras a.a. Jonas 
Kuoja buvo miręs 1980 m. 
lapkričio 29 d. Velionė buvo 
gimusi Laukagalio km., Ko-
varsko vlsč., Ukmergės apskr. 
Argentinoje gyveno nuo 1926 m. 
Liūdesy liko sesuo Uršulė Janu-
levičiūtė. Palaidota Avellanedos 
kapinėse. 

Mu/ Genovaitės Aleksiūnaitės-Mitchel vadovaujama* choras giedos St. Joan d'Arc bažnyčioje 
Lisle. 111. Viena chorisčių — Stasė Pipiraitė-Jasinevičienė. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60(29 
Tel. — 776*700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 
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