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(Tęsinys) 

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

Jubiliejus 
ir neprašyti padėjėjai 

Reikalavo budėti, kad išsišo
kimų nebūtų ir Vilniuje. P. Ani-
lionis girdėjęs, jog Panevėžio 
vyskupijos valdytojas prelatas 
Kazimieras Dulksnys, kuris yra 
paskir tas pravesti Jubiliejaus 
pamaldas Šv. Mikalojaus baž
nyčioje, planuoja užleisti jam 
paskirtą vadovavimą vyskupui 
J . Steponavičiui. Ir čia, kreip
damasis konkrečiai į prelatą K. 
Dulksnį, įspėjo: „Jeigu taip at
sitiks, atsimink, kad tau dar 
reikės gyventi Tarybų Sąjun
goje. Tokios paslaugos ekstre
mistams — nedovanosime". 

Antras klausimas, kurį susiti
kime pal ie tė įgaliotinis, — 
Kauno Kunigų seminarijos rei
kalai. „Tarybinė vyriausybė su
pranta padėtį, nori ir stengiasi, 
kad Lietuvoje būtų daugiau 
kunigų, o vyskupai — atvirkš
čiai — sudaro sąlygas ekstre
mistams kaltinti tarybų valdžią 
dėl esančio kunigų trūkumo", — 
dėstė P . Anilionis. Kitaip, jo 
manymu, neįmanoma paaiškin
t i to fakto, kad šiais metais net 
3 klierikams buvo sutrukdyti 
kunigystės šventinimai, ypa
tingai buvo atkreiptas dėmesys 
į klieriko Zubavičiaus atvejį. 
, ,Kick gal i vyskupus ir 
vyskupijų valdytojus vedžioti už 
nosies ekstremistai — vyskupas 
J. Steponavičius, kunigai — Do

natas Valiukonis, Algimantas 
Keina. Tai jų darbas, kad su
trukdytų šventimus pozityviai 
nus i te ikus iam klierikui — 
nerimo P. Anilionis. 

Jūsų reikalas, — tęsė toliau, 
— galite ir nė vieno nešventinti, 
bet tada pareiškimus, skundus, 
kad trūksta kunigų, teks laikyti 
antitarybiniais šmeižtais. Matyt 
vyskupai nešventina tarybinei 
valdžiai lojalių klierikų todėl, 
kad nori sudaryti darbo lauką 
nelegaliai pašventintiems ku
nigams. Manėme, kad su kuni
gų A. Svarinsko ir S. Tamkevi-
čiaus įkalinimu baigsis srautas 
t ų nelegalų, tačiau, ka ip 
nekeista, ir šiais metais Kai
šiadorių vyskupas V. Sladkevi
čius vėl išrašė kunigo pažy
mėjimus dviem naujai iškep
tiems nelegalams. Todėl šiais 
metais į Kunigų seminariją pri
imamų jaunuolių limitas bus 
sumažintas dviem vietom, ir 
ateityje taip bus, kiek jūs 
pašventinsit nelegalų, tiek 
mažiau bus priimta į Semina
riją. O Kaišiadorių vyskupą 
įspėju, kad daugiau tai nesi-
kartotų. Mes atrasime būdų, 
kaip už tokią veiklą nubausti 
nepaklusnius otdinarus", — kuo 
toliau, tuo labiau nervinosi 
įgaliotinis P. Anilionis. 

(Bus daugiau) 

„Sovietų Sąjungoje nėra 
sunkiųjų darbų stovyklos 

Komunistų aiškinimas apie Balį Gajauską 

9f 

New Yorkas . — Apie užmirš
tus kalinius prieš kelis mėne
sius New York Times dienraš
tyje rašė vienasjų redaktorių A. 
M. Rosenthal, pasisakydamas, 
jog 20 politinių kalinių, kurie 
l a ikomi griežtojo režimo 
stovykloje VS-389/36-1 Permės 
regione, Uralo srityje, yra at
skirti nuo pasaulio ir visų 
p a m i r š t i . J i s paminėjo jų 
pavardes-tai įvairių tautybių 
sąžinės kaliniai, jų tarpe ir 
Balys Gajauskas. 

Redaktoriui atviru laišku at
sakė Sovie tų Aprūp in imo 
įstaigos departamento direk
tor ius Ivan Rachmanin. Jo 
laišką paskelbė šeštadienio New-
York Times dienraštis. 

„ N i e k a s n e s i s k u n d ė " 

Jis rašo, jog daugelis ameri
kiečių skaitytojų nežino, kad 
Sovietų Sąjungoje, kaip ir kiek
vienoje įstatymais valdomoje 
valstybėje, yra įstaigos, kurios 
rūpinasi pataisos darbu insti
tucijose". „Aš esu vienas iš tų, 
kuriam priklauso tos sistemos 
kontrolė". J i s sakosi patikrinęs 
VS-389 stovyklos reikalus. 

P i r m i a u s i a a i šk ina apie 
maistą. Šioje stovykloje, kaip ir 
kiekvienoje kitoje, maistas yra 
reguliuojamas valdžios įsaky
mais — kokią maisto normą 
duoti kaliniui. Turi būti ne 
mažiau kaip 2,580 kalorijų. Sto
vyklos gydytojas tikrina maisto 
kokybe. „Mūsų pasikalbėjimo 
metu su 12 kalinių VS-389 
stovykloje niekas nesiskundė 
m a i s t o k v a l i t e t u " , rašo 
Rachmanin . Stovykloje tuo 
metu buvę 12, bet ne 20 kalinių, 

kaip rašė redaktorius. Esanti ne 
tiesa, kad tie kaliniai yra 
laikomi vienutėse. Baudimo 
celės, kaip ir Amerikoje, taip ir 
Sovietuose egzistuoja. Bet tai 
galioja tik tiems, kurie nusi
žengia vidaus tvarkai. Kaip tai
syklė, kaliniai esą laikomi po du 
ar tris didelėje celėje. 1980 m. ši 
VS-389 stovykla buvo atidaryta 
pavojingiems kraštų kaliniams 
laikyti. J is rašo, kad iki šiol tik 
55 asmenys buvo šioje stovyklo
je kalinami. 

„Nėra sunkaus d a r b o 
stovyklų" 

Toliau rašo, kad Rosenthal 
rašęs apie „sunkaus darbo" sto
vyklas . „Tokių, aš gal iu 
oficialiai konsta tuot i , jog 
sunkiųjų darbų stovyklų Sovie
tų Sąjungoje nėra". Atliekamus 
darbus negalima skaityti sun
kiais. Septyni kaliniai sustato 
plastikines dalis, o kiti dirba 
virėjais, viešųjų pirčių asisten
tais ir sandėlininkais. Jie dirba 
8 valandas kasdien ir savaitėje 
šešias dienas. Kaliniai gali 
k lausy t i s radijo, ž iūrėt i 
televiziją ir skaityti knygas iš 
kalėjimo bibliotekos, kurioje 
esama apie 1,000 knygų. 
Kal in ia i gali užsisakyti 
periodinius leidinius. 

(Bus daugiau) 

— Dal ias mieste Pennzoil 
kompanija, kurios vyriausias 
vadovas yra Hugh Liedtke, 
laimėjo teisme bylą. Texaco 
kompanija turės sumokėt i 
Pennzoil kompanijai 3 bilijonus 
dol. 

Popiežius Jonas Paulius n pranešė savo kalėdiniame svetiinime Kardinolų 
Kolegijai Vatikane, kad jis tuoj išleidžia naują encikliką socialiniais 

klausimais — 
nepaskelbta. 

„žmogaus sąžinė šiandien". Naujos enciklikos data dar 

Palestiniečiai ruošiasi sudaryti 
egzilinę vyriausybę 

Beirutas. — Palestiniečių Iš
laisvinimo Organizacijos atsto
vai susirinko Tunise nepapras
tam posėdžiui. Yasir Arafat 
spaudos konferencijoje pranešė, 
jog 14 asmenų PLO egzekutivi-
nis komitetas diskutavo eventu
aliu atveju sudaryti Palestinos 
egzilinę vyriausybę. Jis pasakė, 
jog komitetas nutarė , kad 
speciali teisininkų komisija 
išstudijuotų visą reikalą iš 
pagrindų ir kiek galima grei
čiau praneštų egzekutyviniam 
komitetui. 

Arafatas, kuris vadovauja 
PLO jau 18 metų, kalbėjo, kad 
šitoks kelias būtinai reikalin
gas, nes teisininkų komisija 
turės t a r t i s su ki ta is 
palestiniečiais, arabų valstybė
mis ir jiems draugiškomis val
stybėmis, kad po to galėtų įteik
ti savo rekomendacijas. 

Sirija p r i e š 
egzilinę vyriausybę 

Stipri komunistų (Įtaka PLO gretose 

riausybę spaudžia Marksistų 
Demokratinis Frontas Palesti
nos Komunistųnartija. Tos abi 
organizacijos priklauso PLO 
sąjungai. Apie tai pranešė keli 
PLO nariai, kurių pavardės 
spaudoje neskelbiamos, nes ne
norima jiems pakenkti. 

Sovietų Sąjunga yra už tai, 
kad būtų sudaryta egzilinė vy
riausybė ir kad ji būtų priimta 
į Jungtines Tautas kaip lygus 
par tner is sprendžiant 
Arabų-Izraelio konfliktą. 

Izraelio vyriausybė yra pasi
dalinusi šiuo klausimu, bet 
parlamento dauguma yra už tai, 
kad Izraelis negali tartis su 
PLO, kuri yra teroristinė grupė, 
pasiryžusi sunaikinti Izraelį. 

Demonstrantai palestiniečiai 
niekur neiškėlė plakato su Ara
fato fotografija, bet jie visur 
naudojo Palestinos vėliavą. 

Tunise Arafatas sakė, jog iš 
tikrųjų palestiniečių demon
stracijose žuvo 62 ir 503 buvo 
sužeisti. J i s sako, jog buvo areš
tuota 6,000 palestiniečių, taigi, 
žymiai daugiau, negu kad Izra
elis pranešė spaudai. 

Sunki Egipto padėtis 

Egipto situacija nepavydėtina. 
Egiptas yra vienintelė arabų 
valstybė padariusi taiką su 
Izraeliu. Prez. Mubarak buvo 
susitikęs su PLO atstovais. Jis 
leido vėl atidaryti palestinie
čiams savo įstaigą. Ši įstaiga 
buvo uždaryta po to, kai PLO 
kritikavo Egiptą už taiką su 
Izraeliu. Vakarų diplomatai 
mano, kad prez. Mubarak susi
tiks su PLO vadu Arafatu dar 
prieš tai, kai jis vyks į Washing-
toną. 

Idėja sudaryti egzilinę vyriau
sybę nėra nauja. Tam reikalui 
visados buvo priešinga Sirija. 
Damascus yra priešingas tokios 
vyriausybės sudarymui, nes 
tada gali būti pradėtos derybos 
su Izraeliu, o Sirija tam vis dar 
priešinasi. Įdomu ir tai, jog 
Vakarų Krante gyvenantieji 
palestiniečiai turi ir Jordano 
pilietybę. Nors karalius Hussei-
nas 1974 m. pripažino PLO 
kaipo vienintele palestiniečių 
reprezentante, tačiau jis niekad 
neatsisakė teisių į Vakarų 
Kranto teritoriją. 

1983 m. palestiniečiai advoka
tai, universiteto profesoriai ir 
prekybininkai pasiūlė planą 
įsteigti Palestinos valstybei 
Vakarų Krante, Gazos srityje, 
įskaitant į tai ir rytinę Jeruza
lės dalį. bet niekada to 
pasiūlymo oficialiai nesvarstė 
PLO Tautinė taryba, kuri yra 
palestiniečių tarsi parlamentas 
egzilyje. Izraelis gi formaliai 
Jeruzalės arabų dalį prisijungė 
prie savo valstybės. 

Komunistai u i 
egzilinę vyriausybę 

Mums svarbu žinoti tai, jog 
spaudimas sudaryti egzilinę vy-

Izraelis teisia palestiniečius 
Neapsieinama be prievartos 

Jeruzalė. — Izraelio karo 
teismas ruošiasi greitai pradė
ti daugiau kaip tūkstančio pa
lestiniečių bylas, kurie buvo 
areštuoti už dalyvavimą demon
stracijose okupuotoje teritorijo
je, praneša Izraelio oficialūs vy
riausybės asmenys ir valdžios 
advokatai. Demonstracijos, 
vėliau pavirtusios riaušėmis, 
tesėsi penkiolika dienų. Vakarų 
krante teismai nutraukė kitas 
kriminalines bylas ir pradėjo 
rinkti medžiagą, kad apkaltintų 
suimtuosius palestiniečius. 

Kariuomenė apsupo palesti
niečių stovyklas ir jų apgyven
tas vietoves Vakarų Kranto ir 
Gazos srityse. Mažiausiai 21 
palestinietis žuvo nuo Izraelio 
kareivių kulkų. 

Kalėdų metu buvo šalta ir li
jo ir neįvyko daugiau neramu
mų. Tačiau penktadienio — 
Kalėdų naktį, sakoma, trys pa
lestiniečiai iš Jordano perėjo 
Izraelio sieną ir buvo gyvi suim
ti po įvykusių susišaudymų, 
praneša Izraelio kariuomenės 
atstovas spaudai. 

Beirute gi PLO atstovas pasa
kė, jog palestiniečiai labai rim

tai svarsto įsteigti egzilinę pa
lestiniečių vyriausybę, kuri 
galėtų kalbėti už suimtuosius 
palestiniečius ir pradėti iš 
Izraelio reikalauti pasitraukimo 
iš užimtos • teritorijos 
nebedelsiant. 

Prasidėjo palestiniečių 
teismas 

Izraelio kariuomenės atstovas 
pranešė, jog teismas bus tuojau 
pat pravestas masiniai, tai 
reiškia, kad bus teisiama po 50 
palestiniečių iš karto grupėmis. 
Paprastai šios rūšies teismas 
tęsiasi tik kelias dienas. Tik ke
liems advokatams leista pasi
kalbėti su areštuotais palesti
niečiais. Nebuvo galima su 
kiekvienu pasitarti, sako adv. 
Lea Tsemel, kuris gina jaunųjų 
demonstrantų bylas, o advokatė 
Felicia Langer, kuri reprezen 
tuoja palestiniečius, sako, jog jai 
truks aštuonias dienas, kol ji 
galės atstovauti teisme palesti
niečiams. Kariuomenės teismo 
bylų negalima apeliuoti. Praei
tyje, kurie prisipažino kaltais 
panašiose demonstracijose, 
būdavo nuteisiami mėnesiu 

Stiprėja latvių kova 
Frankfurtas . — Iš Rygos į 

Vakarus atvyko latvis krikš
čionių veikėjas ir žmogaus tei
sių gynėjas Heinis Lama. Lei
dimo emigruoti jis laukė 17 
metų. 77-nerių metų amžiaus 
Heinis Lama pirmą kartą buvo 
suimtas 1945 ir nuteis tas 
aštuonerius metus kalėti už 
dalyvavimą vienoje jaunų latvių 
krikščionių organizacijoje. 

Atlikęs bausmę įsijungė į 
žmogaus teisių gynybos sąjūdį 
Latvijoje ir dėl to buvo nuolat 
persekiojamas. Šių metų 
pavasarį jis tapo latvių Helsin
kio grupės nariu padėdamas 
suorganizuoti birželio mėnesį 
Rygoje įvykusią demonstraciją 
Stalino deportacijų aukom pri
siminti. Sovietinė valdžia, 
pažymėjo Lama, nesitikėjo, kad 
šioje demonstracijoje dalyvaus 
tūkstančiai žmonių. Jaunimo 
tarpe Latvijoje, pažymėjo jis, yra 
pastebimas didėjantis susi
domėjimas taut iniais klau
simais ir rūpestis apsaugoti tau
tinius latvių tautos interesus. 
Heinis Lama numato įsikurti 
Federacinėje Vokietijoje. 

kalėjimo bausme, tačiau, kurie 
neprisipažino kaltais, gaudavo 
ilgesnes kalėjimo bausmes. 
Palestiniečiai advokatai pradėjo 
boikutuoti šias bylas. 

Agentai negali 
meluoti teisme 

Taip pat pranešama, jog Izra
elio vyriausybės agentūros Shin 
Beth agentai įtariamuosius pa
lestiniečius reguliariai kankin
davo tol, kol jie prisipažindavo 
kaltais. Landau komisijos in-
vestigacija taip pat pripažino 
kad minėtos agentūros agentai 
persistengdavo palestiniečių 
bylose. Komisija sako, jog švel
nus fizinis spaudimas yra su
prantamas, kai psichologinis 
metodas nepadeda, bet saugumo 
agentai negali meluoti teisme, 
rašoma komisijos pranešime. 

Palestiniečių advokatai skun
džiasi, jog jie susiduria su tokio
mis sąlygomis, kad viskas nuo 
jų laikoma paslaptyje, nors 
jiems turėtų būti leista susi
pažinti su bylos detalėmis, kaip 
kad normaliai būna. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— W a s h i n g t o n o kongr. 
Miller Inai Betulytei-Bray pra
nešė, kad jis gavo iš Sovietų 
Rusijos valdžios telegramą apie 
Balį Gajauską. B. Gajauskas 
yra paleidžiamas iš kalėjimo — 
lagerio ir jam bus leidžiama su 
visa šeima išvykti į užsienį, 
greičiausiai j Jungtines Ameri
kos Valstybes. 

— Reuterio žinių agentūra in
formuoja, kad pagal Rytų 
Vokietijos valdžios paskelbtą 
amnestijos įstatymą buvo išlais
vinti apie 25 t ū k s t a n č i a i 
kalinių, jų tarpe ir politinių bei 
sąžinės belaisvių. Iki šiol Rytų 
Vokietijoje dar niekad nebuvo 
amnestuota t iek belaisvių. 
Amnestija buvo paskelbta mi
nint komunistinio režimo Rytų 
Vokietijoje 38 metų sukaktį. 
Amnestija nepalietė tų asmenų, 
kurie a t l i eka b a u s m e s už 
nusikaltimus prieš žmoniją, 
karo nusikaltimus, už žmogžu
dystę ir šnipinėjimą. 

— Maskvoje prie Gynybos 
ministerijos milicija išsklaidė 
demonstrantus, kurie reikalavo, 
kad Sovietų Sąjunga išvestų 
savo kariuomenę iš Afganis
tano. Šios demonst rac i jos 
Maskvoje vyko dvi dienas, 
paminint 8 metų invazijos 
sukaktį į Afganistaną. 

— N i k a r a g v o j e į saky ta 
visiems kubiečiams pasiruošti 
karianti sandinistų pusėje, jei 
Amerika da ry tų invaziją, 
norėdama įvesti demokratinę 
vyriausybę t a m e k r a š t e , 
praneša visos žinių agentūros. 

— Maniloje pranešama, kad 
vyriausybės ka r i a i nušovė 
penkis k o m u n i s t u s , ka i 
komunistai nušovė du karius ir 
du civil ius netol i k raš to 
sostinės. 

— Saudi Arab i jos karalius 
Fahd rūpinasi keturių dienų 
konferencija Persų įlankos 
valstybių atstovų suvažiavimo 
metu. Ta proga jis paragino 
išvaduoti Jeruzalę iš Izraelio 
okupacijos. 

— L o n d o n o spauda praneša, 
kad ukrainiečiai įteikė Sovietų 
Sąjungos Vyriausiam prezidiu
mui prašymą, kad būtų legali
zuota Ukrainiečių Katalikų 
bažnyčia. 

— Ukrainiečių organizacijos 
gavo žinią, jog Ukra inoje 
pradėjo ve ik t i jaunųjų 
ukrainiečių pogrindis, kurių 
tikslas laisva ir nepriklausoma 
Ukraina. 

— Amerikoje didėja kritika, 
kad Izraelis netinkamai veda 
Gazos srities reikalus, kur 
vyksta nesibaigiančios demons
tracijos, reikalaujančios laisvės 
palest iniečiams. Ir Baltieji 
r ū m a i p a s m e r k ė Izraelio 
veiksmus malšinant protesto 
demonstracijas, bet tuo reikalu 
nebalsavo Jungtinėse Tautose 
prieš Izraelį. 

— Chicagoje vėl susektas 
pigiųjų valdiškų butų reikaluos 
230,000 dol. išnaudojimas ir 
pasisavinimas. 

— Frankfu r t an atvyko iš 
Sovietų Sąjungos iš le is tas 
ukrainiečių poetas ir vadovau
j a n t i s d i s i d e n t a s Mykolą 
Rudenko su žmona. 

KALENDORIUS 

G r u o d ž i o 29 d.: Tomas 
Beketas , Agapė, Gajutė, 
Survilas. 

Gruodžio 30 d.: Sabinas, Eu-
genijus. Augąs , Audronė, 
Anyza, Mansvetas. 

Saulė teka 7:17. leidžiasi 4:27. 
Temperatūra dieną 33 1.. 

naktį 28 1. 

/-
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KELIAS J SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKI!. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS | SVEIKATA, 8S15 So. Califoniia Ava.. Chicago, 1U 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KRAUJO SULIESINIMAS -
ŠIRDIES IŠGELBĖJIMAS (13) 
Kalėdiškai — dosnumu arti
mui nusiteikusiajam nesun
ku ir pačiam kalėdiškos do
vanos susilaukti per sulie-
simmą savo kraujo choleste
roliu iki 150 mg^. 

Kalėdiškai lietuviška tiesa 
Nė nemanykime, kad galima 

suliesinti kraują vien liesiau, 
pasninkiškiau mintant. Ne! Čia 
tam reikalui privalu daugiau 
pastangų. Svarbiausios jų yra 
trejopos. Norint kraują suliesin
ti cholesteroliu iki normos, 
mažiau negu 180 mg^r. o rinkti
niams lietuviams net iki 150, ar 
net iki 130, reikia nusiteikti 
prisilaikyti tvarkos ir tokį nu
siteikimą vykdyti, būtinai tre
jopai širdžiai naudingai elgian
tis. 

1. Reikia gausiai (žinoma, 
i šmint ingai , nenutunkant* 
valgyti angliavandenių (carbo-
hydrates), lietuviškai sakant, 
miltinio-krakmolinio maisto 
(bulvių, javų, vaisių, daržovių), 
vengiant įprasto cukraus, ypač 
balto. 

Reikia gausiai valgyti 
sėleninio maisto — vaisiai, dar
žovės, pilnų grūdų kepsniai — 
tik ruginiai, vengiant kvietinių; 
avižų dribsniai, rudi ryžiai, 
pupelės, ž irniai , miežinis 
ragaišis. 

Priviliojimui atžagareivių 
lietuvių į sėleninį maistą bus 
naudinga jiems sužinoti apie net 
trejopą sėlenų naudą, šalia jau 
žinomos, kad toks maistas lie
sina kraują dvejopai: choleste
roliu ir trigliceridais. Dar sė-
leninis maistas yra ir šitaip 
žmogui naudingas: jis lengvina 
cukraligę; jis nutukėliui talki
na suliesėti; jis žemina pakeltą 
kraujospūdį. 

Dabar suprasime, kodėl lietu
viai savo tėvynėje, neturėdami 
kaip reikiant nei vaistų, nei gy
dytojo, sveikai išsilaikė mis
dami stambiai maltų rugių 
duona, valgydami kopūstus, 
agurkus, morkas, pupas-pupe-
les, bulves ir burokėl ius . 
Priimkime mes šiandien tokį 
maistą į savo skrandžius, jei 
trokštame geros sveikatos ir be 
širdies atakos toliau gyventi. 

2. Reikia ryžtis reguliariai 
mankštintis ir tokiame ryžte 
ištesėti. Pensininkui pakaks 
kasdieninio pasivaikščiojimo 
net ir lyjant, sningant, nuo šal
čio tvoroms pyškant, ar varlėm 
lyjant bei vėjui sode vyšnių 
sakas laužant. Pasivaikščiojimo 
greitis ir ilgis priklausys nuo 
įpratimo ir sveikatos stovio. 

Kiekvieno siekis turi būti 
suvaikščiojimas pusantros my
lios per 24 minutes (vienas 
blokas per dvi minutes). Tokį 
pasivaikščiojimą pataria gy
dytojai po širdies operacijos sa
viems pacientams, žinoma, 
palengva prieinant prie tokio 
siekio. O šis skyrius saviems 
skaitytojams, širdies atakos 
išvengti nusiteikusiems mūsiš
kiams, visiems apskretusias šir
dies arterijas atskretinti pasiry
žusiems ar priskretimo niekad 
nesulaukti arba jį atitolinti 
norintiems primygtinai pata
ria neužsisėdėti. 

3. Prisilaikyti sveiko gyve
nimo ir toliau sveikai gyventi ar 
į tokį gyvenimą sugrįžti, apsi
einant be svaigalų, rūkalų, 
narkotikų, be nereikalingų 
vaistų, persivalgymo, persiner-
vinimo, be apsileidimo tvarkant 
turimas ligas (ypač cukraligę, 

hipertensiją ir podagrą) ir 
liaunantis vien vaistais mėginti 
gydytis širdies angin.4 bei 
kitose kūno vietose turimą 
sklerozę. 

Pirmiausia kraują liesinti 
maistu—dieta, ne vaistais 

Jau nuo seniau šiame krašte 
įprasta yra per riebų kraują 
(„hyperlipidemia") gydyti tre
jopai: 1. Vaistais (..drug 
therapy"); 2. mažai riebalų 
turinčiu maistu (,,low-fat diet") 
ir 3. valgant mažai cholesterolio 
turintį maistą („lovv-cholestero! 
food"). 

Pirmiausia atkakliai gydoma 
(jei pacientas pasiduoda* minėtu 
liesu (visai vengiant gyvulinių 
riebalų) cholesteroliu maistu. 
O vaistai pridedami tik tada, 
kai pacientas nepajėgia (dėl 
savo „minkš tos" širdies, 
l ietuviškai išsireiškiant, o 
tikrovėje dėl neišsivystymo j 
tikrą žmogų) visu pilnumu 
maitintis virš minėtu pasnin-
kišku maistu. 

Štai faktas: žinomas vaikų 
literatūros kūrėjas turėjo 289 
mg^c cholesterolio savo krauju-
je. Jis pasiryžo prisilaikyti 
Alvudo dietos (be gyvulinių 
riebalų ir be cholesterolio 
maisto) ir be jokių tam reikalui 
vaistų per devynis mėnesius 
suliesino savo kraują iki 131 
mgVt cholesterolio. Jis nerūkė, 
valgė po aštuonis kiaušinio 
baltymus ir gėrė nugriebto 
(skim) pieno po penkis puodelius 
kasdien, naudojo vaisius bei 
daržoves ir gausiai valgė 
avižinių dribsnių. Jis rinkosi tik 
tokį maistą, kuriame visai 
nebuvo cholesterolio. Valgė 
stambiai maltų miltų duoną 
(plytą). Jis tvirtina, kad vien 
pasiryžimo reikia minėtam 
tvarkymuisi. tačiau jis netiki , 
kad kokia mūsiškė moteris, ar 
mūsiškis vyras pajėgs tokio 
maisto prisilaikyti. 

Iš dalies jis yra teisus. Štai 
viena labai puošni mūsiškė 
turinti mažai gerojo choles
terolio ir gavus minėtą Alvudo 
dietos lapą pareiškė, kad ji 
prisipirkusi pilną šaldytuvą 
mėsų. skanių kalakuto kaklelių 
—ji negalinti mesti jų lauk: kai 
juos suvalgysianti, tik tada mė
ginsianti jai nurodytos dietos 
prisilaikyti, o dabar ji prašanti 
vaistu — niacino savo kraujo 
suliesinimui. 

Taip ir išeina, kad per riebaus 
kraujo suliesinimo pagrindas 
yra dietinis, pasninkiškas; 
kitaip sakant — su persivalgy
mu susitvarkymas (už tai tik 
taip susitvarkyti pajėgiantiems 
įmanomas) — tik jokiu būdu 
visų pirma ne vaistinis, ne 
piliulinis. 

Dipl. teis. P r a n a s š u l a s (kr.) ir A n t a n a s Be leška k lausos i s v e i k a t o s 
pa t a r imų Alvudo pažmonyje L i e tuv ių sodyboje. 

Nuotr . M . N a g i o 

Nuo gyvulinių r iebalų 
ka ip nuo ugnies ša l ink imės 

Gausiai persivalgant gyvuli
niais taukais ir cholesteroliu, ne 
tik pavojingai širdžiai suriebi-
namas kraujas, bet ir širdžiai 
žalingai nutunkama. Gi maži
nant nutukimą, l iesinamas 
ir kraujas. Todėl suliesėti, savo 
per didelį svorį sunormuoti 
kiekvienam lietuviui dabar 
yra vienas, svarbiausių, kartu 
daugumai ir sunkiausių darbų. 

Nutukimas greitina ir širdies 
ataką. Žūt—būt nėra ko laukti, 
at idėti per didel io svorio 
sumažinimo, pasinaudojant 
didesniu darbavimusi ir 
mažesniu valgymu. Nekaltin
kime vien paveldėjimo, kuris 
tukina ir mažai valgantįjį- Vis 
vien t u r ime su ne lemtu 
paveldėjimu i nutukimą kovoti 
liesu maistu ir didesniu ju
desiu. Nėra kitos išeities iš taip 
blogos padėties: geriau būti 
liesu, negu ant lentos per anksti 
išsitiesusiu. 

Tik neišleiskime iš ak ių 
dabartinės Chicagoje įvykusios 
tragedijos, kada burmistras 
užsiauginęs 108 svarų riebalų 
perviršį, krito širdies atakos 
pak i r s t a s , r ū k y t i mes t i 
nepajėgęs, gydytojo patarimo 
klausyti ir be cholesterolio apsi
eiti bei su hipertensiją kovoti nė 
nemėginęs. 

Nė negalvokime, kad mus, 
tokius neklaužadas nuo širdies 
atakos išgelbės vaistai, moder
niškiausios mašinos ir geriausi 
gydytojai, specialistai. Tos 
priemonės neišgelbėjo burmis
tro, nors mašinos atgaivino jo 
alsavimą'ir širdies plakimą, 
kada jo smegenys buvo jau 
neatgaivinamai žuvę. Taip net 
ir dvi valandas visi pasidar
bavusieji turėjo paskelbti tiesą: 
smegenys, tris minutes negavę 
deguonies (neplakant širdžiai) 
neatgaivinamai žuvo. 

Cigaretę p a m ė g a i — š i rd ies 
giltinę į svečius pasikvietei 

Mums lietuviams nepakeliui 
su tokiais, kurie tvirtina (net ir 
spaudoje), kad ,,Aš ir toliau 
rūkysiu, nes tikiu, kad vidutinis 
ar lengvas rūkymas (pvz. 
pavalgius, pusė pokelio kasdien) 
kaip ir vidutinis gėrimas ar 
valgymas yra niekam neken
kiąs malonumas gyvenime". 

Arba kitas: .,Aš nerūkysiu 

arti kito asmens, pirm nepasi-
velinęs". O dar ir trečias, su 
kuriuo mes nedraugausime: 
.,Aš pasirinksiu rūkymui ven
tiliuojamas patalpas, aš neužsi

traukiu, nors tabako aromatas 
man yra malonumas. O vieni
šiems nusiminusiems žmonėms 
tabakas yra geras draugas". 

Taip ar panašiai galvoja, 
kalba, jaučia ir elgiasi ne vienas 
mūsiškis . Tokių n e t r ū k s t a 
mūsų parengimuose. Dar turės 
praeiti kartų kartos, kol save 
žudant ie j i ir k i t ų š i rd is 
žalojantieji mūsiškiai rūkoriai 
įsigis kiek didesnę savitvardą, 
inteligenciją už kopūstlapyje 
esamą ir kol jie susilauks 
smegenų didesnių už žirnį. Tik 
tada jie liausis mirtį laikę 
malonumu ir širdies giltinę sa
vo draugu. 

Visi privalome bent kiek 

daugiau sužmoniškėti, kad 
pajėgtume savo gyvenime 
malonumą turėti tik iš kitam 
naudingo darbo padarymo. Tik 
toks yra mano, Tamstos ir kiek
vieno kito tikslas, čia gyvenant. 
Tik per tokią silpnesniam pa
galbą įsigytas džiaugsmas yra 
nemeluotas malonumas kiek
vieno mūsiškio gyvenime. Ypač 
šiose šventėse visi atgimkime į 
tikrus žmones. Su ilgėjančia die
na ilgėliau sustokime prie būti
niausio reikalo: turime ryžtis 
keltis iš nesveikatos liūno, į 
kurį buvome patekę per pamėgi
mą rūkyti, nesveikai gerti, val
gyti ir taip elgtis. 

I švada . Šiose šventėse visi 
sukruskime įvairiopai atgimti 
tikrai žmoniškai elgsenai. Vi
si šliekimės prie kultūringo 
elgesio: dėžėmis svaigalų 
nepirkime, cholesterolio pilnų 
krepšių į namus nesineškime, 
bet lietuvišką knygą (pvz. J. 
Keliuočio apie nušvitusį 
raudonai Lietuvos dangų) iš 
knygyno į savus namus gaben-
kimės ir tokią ar panašią 
s iųskime kitiems vietoje 
įvairiopų dabar siunčiamų 
niekniekių. Išverstus į anglų 
kalbą lietuviškus veikalus 
padovanokime tik angliškai 
kalbantiems lietuviams. 

Ne kitaip tvarkykime ir savo 
kūno reikalus: turimą idealą 
„dešra, kiauliena ir taukai" 
iškeiskime į širdies apsaugą nuo 
atakos per skanų, netukinantį 
ir sveiką valgį, per be rūkalų, 
svaigalų gyvenimą bei per 
neveikios ir turimų negalių 
tvarkymą. Daugiau tuo reikalu 
kitą kartą. 

Pas iska i ty t i . Postgraduate 
Medicine, May 1, 1987. 
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Pensininkai Alvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje nuotaikingai seka 
kultūrine programą. 

Nuotr M. Nagio 

Šiais metais sueina 50 metų 
nuo Polaroid kompanijos įstei
gimo. Steigėjas ir pirmasis kom
panijos prezidentas buvo Edwin 
H. Land. Vos 19 metų Harvard 
universiteto s tudentas E.H. 
Land išrado sintetinę medžiagą, 
kuri atrado plačią vartoseną 
kasdieniniame gyvenime. Nau
joji medžiaga, nukreipdama 
atsispindinčius šviesos spin
dulius, rado pritaikymą auto, 
foto. chemijos industrijose. 
Medžiaga buvo pavad in ta 
polarizacijos f i l t ru. Fi l t rai 
įgal ino polar izuot i šviesą. 
Polarizuotas stiklas sumažina 
atvažiuojančių automobilių aki
nančias šviesas, kas prisideda 
prie saugesnio nakties vaira
vimo. Polarizuoti saulės akiniai 
sumaž ina sau lės atspindį 
vandens paviršiuje. Fotografijoj 
polarizacijos filtrai panaikina 
stiklo refleksus. Chemikas, nau
dodamas polarizuotą šviesą, gali 
pasakyti, kiek cukraus yra skie
dinyje. Mokslininkai, kurie 
studijuoja mineralus, naudoja 
mikroskopus su polarizuota 
šviesa. 

1937 metais E.H. Land įsteigė 
Polaroid kompaniją. Tolimesnių 
tyrinėjimų eigoje 1941 tas pats 
E.H. Land išrado trijų matavi
mų (stereoskopinį) stebėjimą, 
kuris tuoj buvo panaudotas 
gyvų celių studijavimui. Natū
ralios spalvos įgalino tyrinėti 
vėžio ligos pradžią. Šiandien ga
biam išradėjui ir tyrinėtojui yra 
priskaitoma daugiau kaip 150 
patentų. 

Tačiau E.H. Land popu
l iar iausias i š rad imas buvo 
ir liks Polaroid foto aparatas. 
Oficialus pavadinimas — Pola
roid Land camera. 1947 metais 
rinkoje pasirodė foto aparatas, 
kuris po minutės nuo mygtuko 
paspaudimo pagamino neįtikė
tinos kokybės balta — juoda 
nuotrauką. Tolimesni tobulini
mai stebino v isus . Filmo 
aiškinimo aparate laikas trum
pėjo Kainai mažėjant, kiek
vienam pasidarė prieinama 
nuotraukų darymo priemonė. 

Metams slenkant, patobulini
mas ėjo po patobulinimo. Masės, 
pripratusios prie spalvotų nuo
t r a u k ų , nekantr ia i l aukė 
spalvotos Polaroid fotografijos. 
Ir čia E.H. Land neapvylė. 

Šiandien turime paskutinių 
pastangų rezultatus. Neberei
kia nieko nustatinėti. Jeigu 
kam yra sunku spręsti atstumą, 
aparate įmontuotas sonaras mo
tor iuko pagalba nus ta to 
atstumą net visiškoj tamsoj. 
Spalvotos nuotraukos kontūrai 
pradeda ryškėti jau po 60 
sekundžių. Pilnas procesas 
užima dar minutę. Neveltui ta 
sistema vadinama „Instant" 
(momentalia). Spalvos nuosta
biai geros. Profesionalai vis 
plačiau pritaiko patogią sistemą 
savo srityje. 

Tuo ta rpu didysis foto 
milžinas — Kodak kompanija 
bandė savo keliu pasiglemžti 
pasaulinę rinką. Panašaus prin
cipo Kodak aparatai atsirado 
krautuvių lentynose. Prasidėjo 
konkurencija. Polaroid užvedė 
bylą, kuri tęsėsi metų metus. 
Pagaliau Polaroid advokatams 
pavyko įrodyti, kad Kodak 
pažeidė patentuoto projekto 
neliečiamybę. 100 milijonų 
bausmė buvo mažas atpildas, 
kada Polaroid modelio SX-70 
tobulinimas užtruko 7 metus ir 
išleista beveik ketvirtadalis bi
lijono dolerių. Vėliausias ga
minys yra Polaroid Onyx Spec-
tra modelis. Kaina apie 150 
dolerių. 

E.H. Land gavo momentaliai 
fotografijai idėją 1943 metais, 
kai jis nufotografavęs savo duk
terį- Buvo jos užklaustas, kodėl 
ji negali nuotrauką tuojau 
pamatyti. Vėliau jis išsireiškė: 
„Per valandą laiko turėjau nuo
voką, kaip būtų galima jos 
norus patenkinti". Talentas, 
žinių turėjimas, pamėgta sritis 
išsivystė į realybę, kuri laikoma 
fotografijos revoliucija. Prak
tiškų užmojų įgyvendinimas ga
rantuoja kompanijai gerą ateitį. 

Edmundas Jakaiti* 
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1988 metais minėtinos 

SUKAKTYS IR 
SUKAKTUVININKAI 

Lietuvybės išlaikymo negali 
būti be lietuvių tautos istorijos, 
jos svarbiausių įvykių ir kūrėjų 
pažinimo — kad galėtumėm 
pasisemti stiprybės iš praeities. 
Tautos praeitį reikia ne tik 
pažinti, bet ir pajausti, ją 
išgyventi, atgaivinti savo sielo
je. Tautos praeitį mums teikia 
jos žmonių kūryba, tradicijos, 
istoriniai paminklai, tautinės 
šventės, valstybiniai bei tau
tiniai ženklai. Taigi tauta, jei 
nori būti gyva, turi tais dalykais 
domėtis, juos sekt i ir 
atitinkamu laiku minėti. 

Tačiau atrodo, kad nė viena 
mūsų institucija nėra paruošu
si išsamios mūsų istorinių, 
politinių bei ku l tū r in ių 
minėtinų įvykių kronologijos. 
Taigi neturime ir plano, kurias 
sukaktis bėgamaisiais metais 
turime minėti. Nenuostabu, kad 
labai dažnai išeivijoje minime 
mūsų pačių amžiaus ir 
kūrybinio darbo neretai ir 
nelabai įžymių žmonių sukak
tis, o praleidžiame nepaminėję 
tikrai reikšmingų sukakčių. 

Kol šiuo reikalu atsilieps ati
t inkamos insti tucijos, šių 
eilučių autorius „sulasiojo" 
pluoštą sukakčių, kurias tektų 
vienu ar kitu būdu paminėti 
1988 metais. Bet tai t ik vieno 
žmogaus savaitgalio, pripuo
lamas darbelis, kuris nebus nei 
pilnas, nei išsamus, o vietomis 
gal ir nelabai tikslus. Vis dėlto 
šiokia tokia medžiaga tiems, 
kurie planuos minėjimus. 

* * * 

Svarbiausia sukaktis 1988 m., 
žinoma, bus Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 70 
metų sukaktis (1918.11.16). Ją 
švenčiame kiekvienais metais, 
„iš įsibėgėjimo", bet 1988 m. ši 
mūsų valstybingumo sukaktis 
turėtų būti ypatingai pras
mingai minima. 

70 metų sukakties proga 
minėtini ir kiti labai svarbūs 
įvykiai: 1918.111.23 Vokietijos 
kaizeris pripažino Lietuvą 
nepriklausoma valstybe. Tai 
p i rmasis pr ipaž in imas . 
1918.III.3 Rusija Brastoje pa
sirašė sutartį, kuria atsisakė 
nuo Latvijos, Lietuvos, Lenkijos 
žemių. 1918.VII.4 Lietuvos 
taryba savo posėdyje nutarė 
pakvies t i kun iga ikš t į von 
Urach, Wuertembergo grafą, 
Lietuvos karalium, Mindaugo II 
vardu. Tai buvo anais laikais 
labai apdairus žygis, turėjęs 
užkirsti kelią Prūsijos he
gemonijai. 1918.XI.11 prof. A. 
Voldemaras sudarė pa t į 
pirmąjį ministerių kabinetą. 
1918.XII.23 išleistas pirmasis 
įsakymas Lietuvos kariuomenei 
steigt i . 1918.XI. 11 Tilžėje 
įkurta Prūsijos lietuvių taryba, 
kuri rūpinosi Mažosios Lietuvos 
žemių sujungimu su Lietuva. 
1918.X.2 laikoma Lietuvos 
policijos (tada milicijos) įkūrimo 
data . 1918.XII.29 Vilniuje 
pradėtos leisti „Laikinosios 
Lietuvos vyriausybės žinios" 
lietuvių, lenkų, gudų ir žydų 
kalbomis. 1918.XII.5 Lietuvos 
valstybės t a ryba išleido 
įstatymą, kuriuo atkuriamas 
1832 m. rusų valdžios uždarytas 
Vilniaus universitetas, paskelb
tas u-to statutas. 

* * * 

1988 metais minėtinos visos 
eilės žymiųjų ir žymesniųjų 
mūsų tautos darbuotojų, mi
rusiųjų ir gyvųjų sukaktys. 

Čia pirmiausia sustojame 
prit mūsų literatūroje nepa
kankamai išryškintų Giedrai
čių. Reikėtų minėti apie 1536 
m. gimusio Medininkų (Žemai
čių) vyskupo Merkelio Gied
raičio, lietuviškų knygų pra

dininko ir antrojo Žemaičių 
krikštytojo sukaktį. Minėtinas 
ir vyskupas Juozapas Arnulfas 
Giedraitis, miręs 1838.VQ.5-17, 
Šv. Rašto į lietuvių kalbą 
vertėjas, šviesi lietuviška as
menybė — 150 m. mirt ies 
sukaktis. 1938.11.19 mirė prel. 
Adomas Dambrauskas-Jakštas, 
rašytojas, visuomenės veikėjas. 
1938.V.12 mirė žymus visuo
menės veikėjas te is ininkas 
P e t r a s Leonas , 1938.VI.15 
Varšuvoje mirė rašytojas 
pedagogas Ksaveras Sakalaus
kas-Vanagėlis . 1938.XII.3 į 
amžinybę iškel iavo žymus 
aktorius :r režisierius Kons
tantinas Glinskis. Vis tai 50 m. 
mirties sukaktys. Prieš 100 m. 
(1888) mirė spaudos darbuotojas 
Mykolas Miežinis. 

O štai prieš 100 m. gimusiųjų 
eilė: žemės ūkio srities darbuo
tojas Jonas Kriščiūnas, valsty
bininkas dr. Eliziejus Draugelis, 
socialdemokratų veikėjas Jonas 
Vilkai t is , pedagogas Stasys 
Tijūnaitis, lituanistas Jurgis 
Gerulis, arch. Vladas Dubenec
kis, diplomatas Pranas Dailidė, 
žurnalistai Kristupas Čibiras, 
A n t a n a s Dail idė, Juozas 
Buzelis. 

85 metų amžiaus sukaktis 
minėtina šių yvųjų ir jau 
mirus ių jų asmenų: Pe t ro 
Babicko (gyvena Brazilijoje), 
meno istoriko Jurgio Baltru
šaičio, rašytojo Vlado Andriu
kaičio (1903-1933), istoriko Simo 
Sužiedėlio (1985), rašytojo Juozo 
A m b r a z e v i č i a u s - B r a z a i č i o 
(1974), Henriko Blazo (1965). 

Prisimintinos 80 m. sukaktys: 
kun. Stasio Ylos (1983), rašyt, 
kun. Stasio Būdavo (1966), 
istoriko Zenono Ivinskio (1971), 
rašyt . Gražinos Tulauskai-
tės-Babrauskienės, aktoriaus 
Petro Pilkos (1976), rašyt . 
Albino Valentino (1976). 75 m. 
sukaktį švenčia rašyt. Vyt. 
Tamulaitis ir rašyt. Česlovas 
Grincevičius, o 70 metų — tau-
totyrininkas inž. Jurgis Gimbu
tas. 

Išskirtinai pažymėtinos Ame
rikos lietuvių svarbių įvykių 
sukaktys. Štai kelios jų: 1888 
m., t a i g i pr ieš 100 me tų 
Mahanoy City, Pa., įsteigta pir
moji p a r a p i n ė l i e tuv i ška 
mokykla. (Tai ypač mūsų lit. 
mokyk loms į s idėmėt ina 
sukaktis). Prieš 70 m. (1918) 
JAV prezidentas Wilsonas 
jungtinėje kongreso sesijoje 
paskelbė 14 punktų deklaraciją 
— tau tų apsisprendimo teisę. 
Nors Lietuvos vardas ten ir 
nebuvo paminėtas, vis dėlto 
l ietuviai šiuo ak tu gerokai 
pasinaudojo, judindami Lie
tuvos nepriklausomybės klau
simą. 

Prieš 70 metų (1918) New 
Yorke sušauktas Amerikos lie
tuvių seimas (1101 atstovų), 
pareikalavęs nepriklausomybės 
L i e t u v a i . Pr ieš 40 metų 
(1948X30), pagal DP įstatymą, 
į New Yorko uostą atvyko pir
mieji 148 lietuviai emigrantai. 
Tai naujosios pokario meto 
masines emigracijos į JAV-bes 
pradž ia . Vėliau, pagal DP 
įstatymą, įvažiavo apie 30,000 
lietuvių. 

* * * 

Sių ir kitų sukakčių ne
galime negirdomis praleisti, nes 
beveik visos jos okup. Lietuvo
je nebus minimos. Juk tauta 
gyvena ne tiktai tam tikroje 
erdvėje, bet ir laike — praeity
j e , dabar tyje i r a tei tyje . 
Naudokimės tautos sukurtu 
palikimu. Sukaktis minėkime 
prasmingai, įvairiais būdais 
(rastais, spaudoje, minėjimuose), 
iškeldami prasmingus įvykius 
ir žmones. 

b . kv. 

Negali būti jokių abejonių, 
kad „Chrissie ir Maitinos" 
lauko teniso era eina prie 
pabaigos. To įrodymu buvo 
žaidynės New Yorke, laimėtos 
18 metų vokietės S. Graf, kuri 
baigmėje įveikė 17-metę 
argentinietę G. Sabatinį, 4:6 ; 
6:4,6:0,6:4. Jau išeliminavus iš 
žaidynių M. Navratilovą buvo 
aišku, kad baigmėje susitiks dvi 
jaunos žaidėjos. Po laimėtų 
rungtynių vokiečių televizijos 
komentatoriui pareiškė (Vokie
tijos televizijoje baigmę stebėjo 
16 mil. žiūrovų t.y. 42% turinčių 
aparatus), kad M. Navratilovą 
dar mėgins ne vieną kartą at
sigriebti, nors jai, atsižvelgiant 
į amžių, kiekvieneriais metais 
bus vis sunkiau. 

Po vokietės pergalės ją nuo 
čekės skiria net 700 tšk. Štai 
„išmušti" kompiuterio skaičiai: 
S. Graf- 5455 tšk. M. Navrati
lovą - 4087 tšk., K. Evert -
3901 tšk. ir Pam Shriver - 3426 
tšk. Šiemet vokietė teniso 
žaidynėse „uždirbo" 1 mil. 63 
tūkst. dol., neskaitant įvairių 
reklamų. 

Priešingas vaizdas B. Becke 
riui. Įsivėlęs į meilės istoriją 
(neseniai vėl su padavėja Vokie
tijoje) bei pasitraukus iš trenerio 
pareigų Rumunijos vokiečiui 
Bosch, jo žvaigždė tarptautinia
me forume gerokai kr i to . 
Vykstančiose „Young Masters" 
žaidynėse Friedrishafeno mies
te, jis pirmose rungtynėse 
iškovojo labai sunkią pergalę 
prieš visiškai nežinomą švedą 
M. Kulthį 7:5, 6:3. Dvidešimt
metis vokietis teisinosi komen
tatoriui ilgesne pertrauka, kas 
gerokai atsiliepė į patį žaidimą. 
Manding, dukartinis Wimbledo-
no laimėtojas smuktelėjo net į 
penktą vietą pasaulyje, praleis
damas prieš save amerikietį J. 
Connors. Vyrų pusėje ir toliau 
pirmauja čekas I. Lendi prieš 
švedus Edbergą ir Vilanderį. 

Sovietų Sąjunga greičiausia 
neboikotuos Seoulo olimpiados, 
kadangi Vladivostoke ji pradėjo 
statyti didelį sporto centrą, 
kuris tarnaus Sov. Sąjungos 
vasaros olimpinių žaidynių 
dalyviams. Vladivostokas nuo 
Seoulo yra tik vienos valan
dos skridimo nuotolyje ir jame 
klimatinės sąlygos yra tokios 
pačios kaip ir Pietų Korėjos 
sostinėje. 

Iš Europos futbolo gyvenimo 
vertėtų pranešti dar vieną ats
tovą 1988 m. Europos pirmeny
bėse. Tai yra Ispanijos rinktinė, 
įveikusi Albaniją 5:0. Tiesa 
„Iberijos pusiasalio valstybei 
pasitarnavo Austrija, sužaisda-
ma lygiomis 0:0 su Rumunija. 

SPORTINIS GYVENIMAS 
K. B A R O N A S 

M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s 
E u r o p o j e 

Bereikšmės buvo Prancūzijos -
Rytų Vokie t i jos rungtynės , 
p a s i b a i g u s i o s vokiečių 
l a imė j imu 0 : 1 . P rancūza i 
pergyvena kr izę ir nežinoma, 
kada j ie iš jos išsivaduos. Šios 
grupės la imėto jas j a u buvo 
anksčiau i ša i šk in tas — tai Sov. 
Sąjungos v i e n u o l i k ė . FIFA 
nutar imu Olandijos ir Kipro 
rungtynės b u s pakartotos, tad 
yra beveik t i k r a , k a d olandai 
vyks į Vaka rų Vokietiją. Tiesa, 
vokiečių s tadionai bijo anglų ir 
olandų futbolo sirgalių, kadangi 
į rungtynes j ie jau atvyksta stip
riai alkoholizuoti , ieško prie
kabių, muš tyn ių , o po rung
tynių vyks ta į miesto centrą, 
d a u ž o k r a u t u v i ų langus, 
kabinėjasi p r i e praeivių. Jau 
dabar V a k a r ų Vokietijos polici
ja daro p l a n u s tok ias padaužas 
sutvarkyt i . 

Kval i f ikacinėse rungtynėse 
ol impiniams žaidimams gautos 
š ios p a s e k m ė s . Danija -
Vokietija 0 :1 . Šioje grupėje pir
mauja V a k a r ų Vokietija, prieš 
Daniją, Lenkiją. Rumuniją ir 
Graikiją. „ B " grupėje Italija 
sužaidė lygiomis s u Rytų Vokie 
tija — 1:1. P i r m a u j a vokiečiai, 
toliau I tal i ja , Portugalija, Is
landija, Olandi ja . „C" grupėje 
Air i ja n u g a l ė j o Prancūziją. 
3:0, Ispanija — Vengriją 1:0. Pir
mauja šveda i p r ieš Vengriją, 
Airiją, Ispani ją i r Prancūziją. 
„ D " grupėje Turki ja - Norvegi
j a 0:0. P i r m a u j a Sov. Sąjunga tėse! 

(rinktinėje žaidžia keli lietuviai) 
prieš Šveicariją, Norvegiją, 
Bulgariją, Turkiją. 

Paskirų valstybių futbolo 
lygos pirmenybėse priekyje 
žygiuoja Anglijoje — Arsenai 
prieš Liverpool, Škotijoje — 
Hearts prieš Celtic, Prancūzijoje 
— Monaco prieš Bordeaux. 
Austrijoje — abi sostinės 
vienuolikės — Rapid ir Aūstria. 

Prie Europos futbolo žinių 
reikia būtinai priskirti Vilniaus 
Žalgirį, laimėjusį šiemet Sov. 
Sąjungos pirmenybėse trečią 
vietą. Sostinės futbolininkai 
gavo teisę ateinančiais metais 
dalyvauti Europos UEFA 
taurės žaidynėse. Be abejo, bur
tai lems mūsiškių susitikimą ar
ba su vakarų Europos komanda 
arba su S. S-gos satelitu. 
Sveikiname vilniečius su tokia 
gražia pergale, linkėdami tik 
gražių laimėjimų 1988 m. 
sezone, siekiant gal sidabro 
medalio S. S-gos pirmenybėse. 

Didžiausias Vakarų Vokieti
jos sporto žurnalas „Kicker", 
analizuodamas 1987 m. leng
vosios at le t ikos sezoną, į 
geriausių pasaulio rutulio 
stūmimo varžovių eiles, įrikiavo 
mūsiškę Danguolę Bimbaitę. 
Lietuvaitė su 20.77 m. pasekme 
pasaulyje užima dešimtą vietą. 
Be abejo, prie jos pavardės 
pridėtos Sovietų S-gos raidės. 

Kristaus Gimimo švenčių pro
ga, sveikiname visus spor
tininkus šiapus ir anapus 
Atlanto, linkėdami ir 1988 m. 
gražių sportinių laimėjimų lie
tuviškose ir tarptautinėse aikš-

ALGIS RUKŠĖNAS -
TAUTYBIŲ CENTRO 

DIREKTORIUS 

N u o t r a u k ų parodoje . Iš kairės: dr. Milda Budrienė. Stasys Žilevičius ir Alg. 
K e z v s Nuotr. Rūtos Musonytės 

Algis Rukšėnas nuo 1988 m. 
sausio 1 perima Nationalities 
Service Center Clevelande 
direktoriaus pareigas. Žurna
listas, rašytojas, aktyvus lie
tuvių ir amerikiečių visuome
nininkas, dirbęs Clevelando 
miesto administracijoje ir 
paskutinius aštuonerius metus 
kaip Cuyahoga apskrities komi-
sionieriaus Virgil Brown egze-
kutyvinis administratyvinis 
asistentas, buvo paskirtas šios 
plačios apimties įstaigos 
vadovu. Iš 53 norėjusių šį darbą 
gauti buvo atrinktas Algis Ruk
šėnas. Jis pakeis direktorę 
Lucretia L. Stoiką, šiai įstaigai 
vadovavusią 27 metus. Rukšėno 
patirtis, dirbant su etninėmis 
grupėmis, rasėmis, su pašalpas 
gaunančiais asmeninis, su 
miesto ir priemiesčių gyven
tojais ir jų problemomis, bend 
radarbiavimas amerikiečių 
spaudoje, aišku, prisidėjo priėjo 
kandidatūros laimėjimo. 

Tautybių centro įstaiga aptar-
nauja ne t ik apskritį, su 
Clevelando miestu, bet ir kitas 
š iaurės rytų apskrit is su 
maždaug 4 milijonais gyventojų. 
Pati Cuyahoga apskritis turi ar
ti pusantro milijono gyventojų. 

Vieni iš pagrindinių šios 
įstaigos uždavinių yra padėti 
imigrantams ir pabėgėliams, 
gavusiems leidimą gyventi 
šiame krašte, socialiniais, dar
bo, teisiniais, finansiniais rei
kalais, talkinti įsijungiant į šio 
krašto gyvenamąją srovę, stei
giant anglų kalbos kursus ir t.t. 
Čia galima gauti informacijų ir 
pagalbos imigracijos reikalais 
savo giminių atsikvietimo 
klausimais ir pan. 

Naujasis direktorius norėtų 
įvesti ir naujų programų šioje 
tautybių tarnyboje. Bet tai pri
klausys nuo biudžetinių lėšų, 
kurios gaunamos iš United Way 
fondo, Clevelando fundacijos, fe
deralinės valdžios, korporacijų 
ir kitų šaltinių. Kol kas įstaiga 
operuoja tik su maždaug trečda
liu milijono biudžetu. Įstaigoje 
dirba arti 15 asmenų. 

Algiui Rukšėnui komunikaci
jos, informacijos ir visuome
ninės veiklos patirtis ir darbai 
praeityje palengvins jam šį 
komplikuotą ir dažnai jautrų 
darbą. Jam pažįstami imigran
tų — tautybių reikalai. Jis dir
bo tautybių sąjūdžio taryboje, 
kur buvo svarstomi etniniai 
klausimai bei pagalba naujie

siems Amerikos gyventojams. 
Algis Rukšėnas 1965 m. 

Western Reserve universitete 
gavo bakalauro laipsni, o 1971 
metais Illinois valstybiniame 
universitete įsigijo politinių 
mokslų magistrą. Mokytojavo, 
dirbo kaip korespondentas vie
tinėje amerikiečių spaudoje. 
1973 m. jo parašyta 368 psl. 
knyga ,.Day of'Shame'" (išleista 
David McKay kompanijos New 
Yorke' apie Simo Kudirkos 
šuolį į laisvę, susilaukė ame
rikiečių kritikų palankiu atsi
liepimų, o Ohio lietuviai gydyto
jai ir Vydūno Jaunimo fondas 
apdovanojo premijomis. 

1983 m. p a r a š ė sa tyrą 
„Posėdis pragare". Ji Clevelan
do „Vaidilos" teatro irež. Petras 
Maželis1 buvo pastatyta Cleve
lande ir vėliau su j a gastroliavo 
po kitus lietuvių telkinius. 

1985 metais išleistas politinio 
humoro rinkinys, pavadintas 
,.Is that you laughing, com-
rade?" Tai plačiai pasklidusių 
juoko anekdotų, pasisakymų ir 
nuotykių škicai, iš už Geležinės 
uždangos. Ši knyga taip pat 
išleista Anglijoje ir Australijoje 
pavadinimu „World's best Rus-
sian jokės" su naujomis ilius
tracijomis ir papildymais. Algis 
Rukšėnas yra autorius studijos 
apie Clevelando l i e tuv ius 
angliškoje Clevelando miesto 
enciklopedijoje. 

Šiuo melu Rukšėnas rašo 
romaną ,D e v i i eve 
vaizduojantį kontražvalgybos ir 
kulto interesų susikir t imo 
panorama. Algis yra ir dažnas 
suvažiavimų. pas i t a r imų 
vadovas, paskaitininkas. Šių 
metų rugsėjo 23 prestižiniame 
Clevelando a p s k r i t o stalo 
susirinkime skaitė paskaitą 
apie etninius amerikiečius. 

Ir lietuviškame gyvenime jis 
pozityviai reiškiasi: skautų 
akademikų filisteris, JAV Kul
tūros tarybos narys, buvęs Cle
velando Alto skyr iaus pir
mininkas, vienas iš Batuno 
steigėjų, „Tėvynės garsų" ar
timas bendradarbis, rašantis 
lietuviškoje spaudoje, Dievo 
Motinos parapi jos narys 
(komunijos dalintojas) ir tal
kininkas: su žmona Nijole 
augina gražią trijų vaikų šeimą. 

Apie naują jo darbą plačiai 
rašė ir Clevelando dienraštis 
„Plain Dealer". lapkričio 21 d. 

Sėkmės Clevelando tautybių 
tarnylx>je! 

V. Rociūnas 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

R o m a n a s 

8 
O gal ii nusiminimo tik taip atrodė? K a s žino? Gal 

žmogus suprato mano padėtį ir savo d raug i ška manie
ra norėjo kiek palengvinti mano nerimą? J u k buvo taip 
gera ir malonu su juo šnekėti, ne t apr imau kalbėdamas 
kaip lygus su lygiu, pradėjau vėl žmonėmis t ikė t i . 

Kodėl esu toks įtaringas? Tik bloga visuose matau, 
tik išnaudojimą. Juk yra ir gerų žmonių, b e t pirmo 
tokio gerumo staiga baisiausiai išs igandau. 

Kas darosi su manim? 
Kas bus su manimi? Negi j a u p radedu išprotėti? 
Bijau sekretorių, kurios pažiūri į a k i s ir t rumpu, 

beveik piktu kaip pistoleto šūvis balsu l akon i ška i at
sako: „Naujų tarnautojų nepri imam" i r g rąž ina vėl į 
gatvę. 

Ar taip geriau? Tuo piktu balsu? Lyg nor inčiu pa
brėžti: „Čia daugiau nesirodyk..." 

Net silpna darėsi pilve ir kojose po tok io smūgio. 
Ar realybe geresnė už malonią ka lbą ir rankos 
patapšnojimą? 

Tam Dobilas negalėjo ras t i a t sakymo. J a u visas 
vietas mieste ir priemiesčiuose buvo apėjės. Daugiau 
kur kreiptis nebuvo. Dabar t i k ra i , p a g a u t a s panikos, 
turėjo rasti atsakymą: „Ką re ik ia to l iau da ry t i ? " Juk 
visą miestą „iškratė" ir perėjo skersai ir iši lgai . Kilo 
liftais aukštyn, leidosi jais žemyn su k a r t u m u krūtinėje 
ir vėl šaligatviais žingsniavo, ž iūrėdamas į savo sąrašą 

ar į puošnias vitrinas. Net pikta darėsi prisiminus šį 
ilgą, bergždžią procesą, kurį pradėjo planingai, su 
nemažomis viltimis. 

- Tai kaip? 
Namuose, išplėtusi akis, pasitiko Marytė. 
- Apėjau visus, - Dobilas sukrito į kėdę. 
- Na, ir kas? 
- Gal kas išdygs, — melavo ramindamas žmoną. 
- Ar kas žadėjo? Aiškiai matau, kad ne. 
- Turbūt reikės važiuoti į kitą valstiją pasidairyti. 

Į kitą.didesnį miestą... 
- Ir ten, kaip čia, gal bus tas pats. 
- Gal bent kitokie rezultatai. 
- iŠ čia aš nevažiuosiu! — suriko, piktai 

šnairuodama Marytė. 
- Važiuosiu aš vienas. 
- Negali būti, kad darbų nėra. Pavaikščiojai kaip 

koks „frantas", tarsi Laisvės Alėja Kaune, ir nori, kad 
tau tuoj darbą atkištų? Reikia veržlumo, Jonai. O to 
tau visuomet trūko. Žiūrėk, kaip Prūsas pakilo. 

- Nesuk man galvos. — įsižeidė Dobilas. 
- Paskambink jam! Jei nori, važiuok iš čia, bet 

vienas! - su keistai verkšlenančia gaida pasakė ji, 
išeidama į virtuvę. 

Marytė jau palūžo, net ji, galvojo Dobilas. Jau iste
rija, po šimts pypkių, ir mano namuose! Pripratusi, kad 

antvalandžių pinigai ,.išgaruoja'". 
Dabar nėra jų. Blogai. Kas kaltas? Tu kaltas, tik 

tu vienas kaltas! Neapkabina, nepamyluoja. Bučiuoja, 
lygbūčiau medinis... Moterys... Net gaila jų.. Tokiems 
laikams reikia geležinių nervų ne tik joms. Ir aš 
pasikeičiau. Visur matau tik priešą, išnaudotoją, bi
jau, jei man kas meiliai šneka ar patapšnoja ranką. 

Bet nėra ko nusiminti. Laikai j u k pasikeis. Taip 
visada čia buvo ir bus. Net kariamas šuo, juk sakoma 
pripranta. Oda ir man kada nors sustorės, priprasiu 
prie kapitalizmo nuolatinių ligų — tada tikrai patiksiu 
Džiordžiui, tapsiu tikru amerikiečiu. Būti bedarbiu gal 
nėra taip bloga, gal net „patriotiška"? 

Vis tokios bjaurios mintys apima mane. 
0 Prūsą pažinojo ir rengėsi paskambinti jam. Tik 

lėtas Prūsas visuomet buvo išdidus. Tokiu atrodė. Daug 
studijavęs pasiekė net magistro laipsnį. Kaip geras 
politikas mokėjo visur suktis tarp žmonių ir darbdavių. 
Gudruolis susikūrė ir mažytę inžinerijos ,.bendrovę" 
ir verčiasi sau vienas su keturiais labai senais inžinie
riais lietuviais, „iškaulydamas" inžinierinius darbus 
iš didesnių bendrovių ar rangovų 

Biznierius. 
Gudrus, lankstus žmogus. Lėtas, bet protingas 

lietuvis. 
Nors nekentė Dobilas to lėto Prūso, bet jei atsirastų 

pas jį kiek darbo, galvojo, gal galima būtu bent laikinai 
pabūti. Juk savas, draugas dar iš senų laikų. 

Šiek tiek užvalgęs jis be noro išėjo prie telefono. 

l N 

vyras dirbtų, pluštų, visur bėgiotų ir glėbiais jai pinigus aiex UCK uzvaigi 
X ^ i » V l « U ^ ^ i r | ^ e l k a i i i ^ u . , , p « « . P a 3 u k ° »™> namų numen ir ilgai lauke Gal dar 
S S M S S J U nėra tiek ir banke ne daug belikę, n e g r a s iš darbo, galvojo? Gal jo nėra namuose? 
Sakiau: „Taupyk, kol dirbu, krauk, nes sėdžiu kasdien 
ant parako dėžės, jaučiu, kad atleis iš darbo". Bet ne, 
jai visko reikia. Net to, ko tikrai nereikia. Net ir po 

Staiga išgirdo pažįstamą balsą ir net lengviau jam 
pasidarė. 

(Bus daugiau) 

http://1918.XI.11
http://1918.XII.23
http://1918.XII.29
http://1838.VQ.5-17
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

GEDIMINAS LAPENAS -
SUKAKTUVININKAS 

Gruodžio 2 d. Gediminas 
Lapenas, gyvenantis Daytona 
Beach kaiminystėje Deltonoje, 
atšventė savo amžiaus deiman
tinę sukaktį. Sukaktuvininką 
pasveikinti iš plačiųjų Daytona 
Beach apylinkių į svetingus 
Vladės ir Gedimino Lapenų 
namus suvažiavo didelis 
artimųjų bičiulių būrys. Šau
nias vaišes suruošė Gedimino 
gyvenimo geroji palydovė — my
lima žmona Vladė. 

Įpusėjus vaišėms, kaip jau 
įprasta, neapsei ta ir be 
nuoširdžių sveikinimų bei 
linkėjimų jubiliatui. Klubo pir
mininkas Jonas Daugėla visos 
šios lietuvių kolonijos vardu 
išreiškė Gediminui nuošir
džiausius sveikinimus, drauge 
pažymėdamas, kad sukaktuvi
ninkas nuo pat įsikūrimo šioje 
kolonijoje yra aktyvus klubo 
narys, įvairių darbų darbi
ninkas, paslaugus, visada 
malonus ir savo aukomis dažnai 
paremia lietuviškus užmojus bei 
darbus. 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos Daytona Beach apy
linkės skyriaus pirmininkas 
Vytautas Abraitis, sveikin
damas sukaktuvininką, pasi
džiaugė jo aktyvia lietuviška 
veikla ir gražiu įnašu ir į šio 
skyriaus darbus. 

Choro „Sietyno" vardu svei
kino choro valdybos narė operos 
sol. Juoze Daugėlienė. Ji pasi
gėrėjo sukaktuvininko ryžtu ir 
meile lietuviškai giesmei ir 
dainai. Jis, nebodamas tolimų 
atstumų, uoliai lanko choro 
repeticijas, turi gražų boso balsą 
ir yra „Sietyno" stipri pajėga. 
Be to, Gediminas turi humoro 
gyslelę, rašo kupletus, dažnai 
jais paįvairina šeimyninius 
pobūvius. Yra parašęs „Malda 
Marijai" giesmei žodžius, o 
muziką — Antanas Skridulis ir 
ši graži giesmė dažnai girdima 
lietuviškose pamaldose. 

LB įgaliotinis šiai lietuvių 
kolonijai dr. Vytautas Ma
jauskas išryškino sukaktuvinin
ko plačią toleranciją, nes jis 
niekada nėra atsakęs ir LB dar
bams paramos. 

Kaimynas Antanas Sprindys, 
Lietuvos operos solistas, savo 
sveikinimo žodyje sugrįžo į 
nepriklausomybės laikus Lietu
voje, prisiminė sukaktuvininko 
ryškesnius gyvenimo bruožus 
bei pomėgius ir gėrėjosi malonia 
kaiminystine draugyste ir 
gražiu sugyvenimu. 

Vladės Lapėnienės sūnus dr. 
E. Kaminskas perskaitė mūsų 
žymaus humoristo rašytojo An
tano Gustaičio eiliuotą svei
kinimą sukaktuvininkui ir 
įteikė atminimui jo eilėraščių 
knygą. Sukaktuvininkas kadai
se yra gyvenęs drauge su 

rašytoju Antanu Gustaičiu. Ir 
iki šiol gražūs prisiminimai jų 
tarpe yra išlikę. Visus maloniai 
pradžiugino mūsų mieloji 
rašytoja aktorė Birutė Pūkele-
vičiūtė, padeklamuodama labai 
įdomų eilėraštį ..Prie dangaus 
vartų", drauge eilėraščio mintį 
išreikšdama vaidyba, ir tai labai 
tiko šiai progai. 

Pagaliau žodis priklauso ir pa
čiam Gediminui. Jis savo padė
kos žodyje išreiškė visiems sa
vo draugams, jį pagerbusiems, 
šiltą padėka. Prisiminė jau am
žinybėn išėjusius savo artimuo
sius a.a. Angelę Kašubienę ir 
a.a. Balį Mackialą, kurie visada 
buvodavo Lapenų šventėse. Jų 
a tminimą pagerbiant , pats 
sukaktuvininkas su dail. Juozu 
Sodaičiu duetu atliko „Nuliūdo 
kapa i s apsiklojus t ėvynė" 
įda inuota magnetofoninėje 
juostoje). Pabaigoje, šių gražių 
sveikinimų ir dailaus žodžio dalį 
Gediminas užbaigė savo kūry
ba, dar kartą visiems nuošir
džiai padėkodamas. 

Pakeltos šampano taurės, 
sugiedota sukak tuv in inko 
garbei Ilgiausių metų linkėji
mai, nuoširdžiai padėkota ir 
mielajai Vladei už šaunias 
vaišes, už giedrias, malonias 
nuotaikas, drauge praleistas su 
mielu Gediminu. 

Gediminas Lapenas, gyven
damas Chicagoje, buvo vienas iš 
steigėjų Lietuvių televizijos ir 
apie dešimtį metų rūpinosi jos 
išlaikymu. Deltonoje gražiai 
įsikūręs, gražioje gamtos prie-
globstėje, pavyzdingai su
tvarkyta, gėlėmis ir augmenija 
puošianti sodyba. Sukaktuvi
ninkui tad ir linkime dar daug 
gražių ir laimingų metų saulė
toje Floridoje. 

PAVĖLUOTAS BALFO 
VAJUS 

Balfo vajai paprastai visur yra 
vykdomi spalio mėn. Taip 
būdavo ir mūsų kolonijoje. 
Aukas Balfui rinkdavo Balfo 
įgalioti dr. Vytautas Majauskas 
ir Jurgis Janušaitis, o Vasario 
16 gimnazijos būreliu rūpinasi 
Vanda Majauskienė. 

Deja, šiais metais spalio mėn. 
Balfo vajus Čia nebuvo 
vykdomas, nes tuo metu aukos 
buvo renkamos Lietuvos krikšto 
jubiliejaus komiteto. Tad Balfo 
vajus buvo atidėtas vėlesniam 
laikui, bet vistik jį vykdyti 
reikėtų. 

įgaliotiniai numato vajų 
vykdyti sausio mėn. Būtų labai 
malonu, kad mūsų kolonijos gy
ventojai pagal savo išgales ir 
pritarimą neatsisakytų parem
ti ir Balfo darbų. Aukas bet 
kada sausio mėn. bus galima 
į teikt i įgal iot iniams arba 
metiniame klubo narių susirin
kime. 

Ankstyvesnais metais nuo
širdžiai rėmėme Balfą, tad 
ir šiame vajuje paremkime sava 
auka jo darbus. 

CLASSIF1ED GUIDE 

Angelė Nelsienė, Lietuvos krikščionybės 600 m. jubiliejui paminėti Californijoje komiteto 
pirmininkė (kairėje), su minėjimo programos vedėja aktore Rūta Lee-Kilmonyte ir Californijos 
gubernatoriaus patarėju dr. John McCarthy 

GOLFININKAI SVEIKINA 
GOLFININKA 

Šioje l ietuvių kolonijoje 
turime ne gausų, bet entuzias
tingą golfininkų būrelį. Jie kas 
savaitę susitinka apylinkių 
gražiuose ' golfo laukuose, 
sužaidžia draugiškas žaidynes, 
o po to užkandžiaudami kokia
me restorane gražiai pabend
rauja. Tai graži, maloni ir 
sveikatai naudinga pramoga. 
Golfininkų būrelyje yra vienas 
didžiųjų golfo entuziastų, anks
čiau gyvenęs ir golfą žaidęs Chi
cagoje, Mykolas Jagutis. Jis ne 
tik geras žaidėjas, bet ir rū
pest ingas golfo žaidynių 
organizatorius. Jis, švęsdamas 
savo gimtadienius, visada čia 
gyvenančius visus golfininkus 
pakviečia svečiais draugiškoms 
žaidynėms į Daytona Beach 
Country Club golfo laukus, o po 
to vaišėms į golfo laukų klubo 
restoraną. 

Šiais metais Mykolo gimta
dienį šventėme gruodžio 18 d. 
(Gimtadienis gruodžio 19 d.). Ta 
proga Mykolas Jagutis pakvietė 
visus apylinkėje gyvenančius 
golfininkus savo svečiais 
draugiškom žaidynėm į Country 
Club golfo laukus. O po smagių 
žaidynių į Country Club gražų 
restoraną vaišėms, kuriose, be 
golfininkų ir jų žmonų, dar 
dalyvavo Amalijos ir Mykolo 
Jagučių artimųjų būrelis. Po 
vaišių restorane, šeimininkų 
kviečiami, svečiai susirinko į 
svetingus Jagučių namus, kur 
dar keletą valandų prie sko
ningai paruoštų vaišių buvo 
gražiai pabendrauta, pasida
l in ta artėjančių švenčių 
nuotaikomis. 

Gimtadienį švenčiantį Myko
lą svečiai nuoširdžiai 
pasveikino, pasidžiaugė jo 
nuoši rdumu, palinkėjo 
sveikatos ir šviesių dienų 
ateities metams, o taip pat 
padėkojo Amalijai, Mykolo 
gyvenimo nuoširdžiai palydovei 
už gražų, svetingą priėmimą. 
Pakeltas šampano tostas ir, 

sietuvos vyčių šokėjų grupė, vadovaujama 
viskoe eglutės švente gruodžio 13 d. 

Zapolio, Mokslo ir Pramonės muziejuje per lietu 
Nuotr. J. TamulaiCio 

sukaktuvininkui Mykolui bei 
Amali jai p a l i n k i n t dar ir 
malonių švenčių, sugiedoti Il
giausių metų linkėjimai. 

Mykolas vis iems t r umpu 
žodžiu padėkojo už jam skirtą 
dėmesį ir išreikštus linkėjimus. 
Ats isveikinant k iekvienam 
svečiui Amalija ir Mykolas 
Jagučiai įteikė savo gražaus 
sodo šventines dovanas. 

Amalija ir Mykolas Jagučiai 
šioje lietuvių kolonijoje aktyviai 
reiškiasi, yra uolūs spaudos, 
fondų, organizacijų veiklos 
rėmėjai, o Amalija savo gražiu 
soprano balsu talkina „Siety
nui" kuriam vadovauja mūsų 
kolonijos darbštusis muzikas 
Antanas Skridulis. 

ŠAUKIAMAS METINIS 
KLUBO SUSIRINKIMAS 

Daugiau kaip dešimtis metų 
šioje kolonijoje gana sėkmingai 
veikia Day tona Beach ir 
apylinkių Lietuvių klubas, turįs 
apie šimtinę narių. Kasmet 
išrenkama valdyba, kuri metų 
eigoje planuoja ir vykdo kultūri
nės ve ik los i r minėjimų 
suruošimo darbus. 

Metinis klubo narių susirinki
mas šaukiamas sausio 10 d. tuo
jau po l ietuviškų pamaldų 
Prince of Peace katalikų parapi
jos salėje, Ormond Beach. Susi
rinkime, kaip paprastai, bus 
renkama valdyba ateinantiems 
metams bei apžvelgta praėjusių 
metų klubo veikla ir bus aptar
ta ateities veikla. 

Kaip paprastai, visi dalyviai 
bus p a v a i š i n t i k a v u t e i * 
užkandžiais. Klubo valdyba 
prašo visus šioje lietuvių koloni
joje ir plačiose apylinkėse gyve
nančius lietuvius gausiai daly
vaut i pamaldose ir po to 
m e t i n i a m e klubo na r ių 
susirinkime. 

J u r g i s J anuša i t i s 

Juno Beach, Fla. 

LABAI GRAŽIOS 
KRIKŠTYNOS 

Gruodžio 6 d. St. Paul of the 
Cross koplyčioje kun. Vytautas 
Pikturna pakrikštijo Angelės 
Petrikonytės ir George Larr 
sūnų Tomo Antano vardu. 
Krikšto tėvai buvo dr. Jonas 
Šalna, sol. Janinos ir dr. Jono 
Šalnų sūnus, ir Ramunė Maldė-
naitė, bet, jai negalint atvykti, 
ją atstovavo Bronė Oniūnienė. 
Krikšto metu sūnelis buvo labai 
neramus — vis verkė ir verkė. 
Tik tėvui George paėmus į savo 
rankas, jis buvo visiškai ramus. 
Krikšto maldose dalyvavo pilna 
koplyčia lietuvių. Krikštynų 
vaišes įvyko Angelės motinos 
Liucijos Petrikonienės bute. 
Vaišėse dalyvavo virš 60 svečių. 
O tas „virš" tai buvo dar 6 
svečių svečiai. Kiek ten buvo tų 
kambarių, tai jie pilni buvo 
svečių. Ir jie visi buvo pa
tenkinti, gražiai pavaišinti. Tik 
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labai buvo gaila, kad Angelės 
tėvelis dail. Antanas Petrikonis, 
kuris yra miręs prieš penkis 
metus, jau nebuvo šiose kr ikš
tynose. O kaip labai jis mylėjo 
savo vienturtę dukrelę Angelę. 
Ir kiek daug džiaugsmo jis bū tų 
turėjęs sulaukęs šio gražaus 
anūkėlio Tomo Antano, o prieš 
4 metus anūkės Lauros. L a u r a 
irgi graži Angelės ir George 
dukrytė. Ją visi labai myli. 
Kada Lietuvos dukterų draugija 
čia turėjo madų parodą, t a i ir j i 
su savo drabužėliais gražiai 
pasirodė tam parade. 

Svečiai atsisveikindami nuo
širdžiai linkėjo Tomukui, Lau
rai , jų tėveliams Angelei ir 
George ir močiutei Liucijai viso 
geriausio. 

PALM BEACH O P E R A 

Gruodžio 11 d. Palm Beach 
auditorijoj, Palm Beach operos 
25 metų jubiliejus pradėtas ope
r a „Aida", o sausio 8 d. ope
r a „Elixir of Love". 

Opera Aida yra sukur t a 1869 
m. pasaulinio garso kompozito
riaus Giuseppe Verdi. L ibre tas 
parašytas Mariette Bey. P i rmą 
kartą buvo pastatyta Egipto 
sostinėje Kairo, švenčiant Sueso 
kanalo atidarymą, ir sus i laukė 
nepaprasto įvertinimo. Ne t ik 
ten, bet vėliau ir visam pasau
lyje. Ji buvo statoma nepri
klausomybės metais ir Lietuvos 
valstybiniame teatre. Bilietai 
būdavo iš anksto išparduoti . 
Dėl vietos stokos viso šios ope
ros turinio nepasakosiu, o t ik 
paminėsiu pagrindinius solis
tus : 

Leoną Mitchell — Aida. Eti-
jopijos karo vado duktė, pagrob
t a laike karo su E g i p t u , 
įsimylėjus į Egipto ka ro vadą. 

Maurizio Prusoni — Radames, 
Egipto karo vadas. 

Ambra Virpesiani — Amneris, 
Egipto princesė, įsimylėjus į 
Radames. 

Richard Vernon — Ramphis , 
vyriausias dvasiškis. 

Dean Peterson — Eg ip to 
karalius. 

Andrew Smith — Amonasro, 
Aidos tėvas. 

Jų visų labai gražus daina
vimas susilaukė didelio pilnos 
auditorijos įvertinimo. Ypatingai 
graži šios operos muzika, kur ią 
atliko skaitlingas simfoninis 
orkestras , v a d o v a u j a m a s 
maestro Anton Suadagno. 

Miela klausyti įvairių chorų 
labai gražias dainas ir maty t i 
įvairius baleto šokius. 

Ir šių metų operose dainuoja 
mūsų miela so l i s t ė O n a 
Jameikienė. Kada t ik būna pas 
mus didesnis parengimas, ji 
atlieka meninę p r o g r a m ą . 
Mirus lietuviui, jį palydi savo 
gražiomis giesmėmis į amži
nybę. Ir augina t r i s sūnelius. 
Tai nepapras tos e n e r g i j o s 
moteris. Laimė, kad ji tu r i tokį 
gerą vyrą ta ip pat energingą 
inž, Saulių. 

P . M i k š y s 

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

436-6937 
E tros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautą* Taras 

ELEK ROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

685-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

whoi»Mi« Pm*m 
Št mėn. specialus Kilimų pardavimas Pirki
te nevažiavę į krautuves! „Stairvresistant" 
mieg. kamb. kilimas ir jo pamušalas [klo
jamas už 179.00. 10 m. „wear-dated" 
kilimas su „premium" pamušalu įkloiamas 
salone ir valg. kamb už 325.00. „Special 
deal" laiptams. Naujai įkloįami seni kilimai; 
pataisomos siūlės; kilimai ištempiami. 
Pilnai apdraustas patarnavimas. Skambinti 
po 6 vai. vakaro, palikti vardą ir tel. numerį. 
R. Dargia, tai.: 5M-2349. 

H E L P WANTED 

WANTC0 
FUU. A PART TIME STYUSTS 

For new Fantastic Sam's m Coutryside. No 
following necessary Many benefrts. Mušt 

speak English 
CALL DEBBIE 

MON FRI. 
57*074* 

3 EXPERIENCED CNC MACHINE 
OPERATORS 

(ENERGETIC ) 
Part time from 3:30 or 4:30 to 8 pm. 

APPLY AT: 
BRIDOVIEW MFQ. CO 

7320 S. FERDtNANO AV. 
8WtDQEVHW, M. S04SS 

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 
Stankaitytė-Baužienė. 

Duotas ir pilnas A. Barono knygų 
sąrašas. 

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

valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4645 W. 63rd St., 

CMC*** IL 60629 

B Wii KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOMe TAX - NUStMANCf 
6529 S KED2E 

77a*stsa 

GREIT mrmįmmmm 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaakl 

767-0600 

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

I T T 

RE/MAX 
REALTORS 

ottmr 
PARDOOOA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašoma 
paminėti, kad esate arbaoorite bot 
Rimo Stankaua klijentais. Nuoaa-
vybės įkainavimas 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja derinto! laida , 
Suredagavo 

Juzė Daužvardfanė 
šiomis dienomis „Draugo" į 

spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau-; 
joms žmonoms ar marčioms, i 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juosi 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu SS.SS 
Illinois gyventojai moka 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4S4S W. tSrtf St , 
Chtcago, IL SSS2S 

tSr. 

— tai viena* paveikslas iŠ labai puoAnio* dali. POVILO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanota* 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos, dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorka. Puiki dovana ir tinka bent kurtomis progomis 
{teikti bet ksrn: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su 
27 doi. Užsakymą siusti: 

DRAUGAS, 4543 West 
Chlcago, IL 

luinoji gyventojai dar prideda $150 valstijos mokeacfco. 



PHILADELPHIA IR APYLINKES 
PAMINĖTA KRISTAUS 
KARALIAUS Š V E N T Ė 

Vietos ateitininkai šiais me
tais Kristaus Karaliaus šventę 
atšventė pakilia nuotaika. 

Viktoras Nakas 
Philadelphijoje. 

skaito paskaitą 

i 

Lapkričio 22 d. Šv. Andriejaus 
bažnyčioje šv. Mišias ateitinin
kų intencija atnašavo ir pras
mingą pamokslą pasakė kle
bonas kun. Sakalauskas. Skai
tymus skaitė V. Volertas. Au
kas atnešė A. Gečytė, L. Vainie
nė ir B. Krokys. Solo giedojo Ra
sa Krokytė. Po pamaldų para
pijos salėje įvyko užkandžiai ir 
vieša akademija su Viktoro Na
ko, Lietuvių Informacijos Cen
tro VVashingtono skyriaus vedė
jo paskaita. 

35-JI EUROPOS 
LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 

SAVAITĖ 

Tai bus 1988 m. liepos 31 -
rugpjūčio 7 d. Vokietijoje 
Vasario 16-sios gimnazijoje, Ro
muvoje: Litauisches Gymna-
sium, 6840 Lampertheim-4, 
Huettenfeld. Tel. 06256-322. 

Savaitės vadovai bus dr. Kaje
tonas J. Čeginskas, dipl. mat. 
Kęstutis Ivinskis ir Eglė Juod-
valkė. Organizacinė komisija: 
stud. Tomas Bartusevičius, 
Alina Grinienė ir mokyt. Rai
monda Šreifeldaitė. 

Pragyvenimas kainuos gyve
nantiems gimnazijos bendra
buty kambary dviese su dušu — 
280 DM, be dušo - 245 DM. 
Jaunimui — 140 DM. 
Huettenfeldo viešbučiuose kam
bariai vienam kainuoja nuo 25 
DM. iki 40 DM; netolimam 
Hemsbache — apie 50 DM. Gy
venantieji viešbučiuose mokės 
gimnazijai už maistą 20 DM 
dienai. 

Registracijos mokestis: 50 
DM. nedirbančiam jaunimui 20 
DM. Registruotis prašome pas 
Aliną Grinius. Diamantstr. 7, 
D-8000 Munchen 50, W. Ger
many, tel. 089-1504471, pinigus 
pasiunčiant į Studijų savaičių 
konto: Litauische Studien-
woche. Konto Nr. 8. 9340.02, 

. Volksbank Kreis Bergstrasse, 

. Bankleitzahl 50991400. 6840 
Lampertheim. 

Programos reikalais rašyti: K. 
Ivinskis, Haussdorfstr. 8 1 , 

: D-5300 Bonn-1, W. Germany. 

KATEDROS 
PRAKARTĖLĖS ISTORIJA 

Chicagoje nuo prakartėlės 
prie Šv. Vardo katedros buvo 
dingusios statulos. Jas buvo 
pagrobęs David I^ashure, 36 m., 
ir nunešęs kaip dovaną Nancy 
Pales restoranui, kur j i s 
gaudavo nemokamai pavalgyti. 
Vogtomis prakartėlės figūromis 
norėjo atsidėkoti. Restorano tar
nautojas Roger Paredes įtarė, 
kad statulos pavogtos. Pašaukė 

! policiją, kuri k a l t i n i n k ą 
areštavo, o figūros vėl buvo 
grąžintos prakartė lėn prie 
katedros. 

ATLEIDŽIA 125 

Sumažėjus federalinei para
mai, Chocagos miestas pranešė 
125 savo tarnautojams, kad tau
pant lėšas, jie atleidžiami. 

Kris taus Karaliaus šventė 
nuo pat jos paskelbimo yra ir 
ka ta l ik i škos akcijos šventė , 
kovojančios Bažnyčios už Kris
taus karalystę šventė. „Tikras 
ka ta l ikas negal i tylėt i , kai 
Cezaris bando n e tik dangiškąjį 
Karalių nuvainikuoti, bet ir nu
neigti jo pačią egzistenciją", pra
dėjo prelegentas. Jis vaizdžiai 
atvaizdavo Bažnyčios dramatiš
ką kovą, vykstančią pavergtoj 
Lietuvoj, Stalino žiaurias fizines 
priemones, o po jo mirt ies — 
šėtoniškas pastangas susprog
dinti ją iš vidaus, infiltruojant 
į seminariją valdžios žmones ar 
agentus. 

Iš k i tos pusės jis pavaizdavo 
religinės šalpos darbus. Institu
cija buvo įsteigta visokeriopai 
padėti Lietuvos t ikintiesiems. 
Per 25 savo veiklos metus ji 
p a s i u n t ė į L i e t u v ą d a u g 
material inės pagalbos, verčia 
K.L.B. Kroniką į anglų kalbą ir 
paskleidžia po Vakarų pasaulį. 
Iki 1986 metų pabaigos išsiun
tinėjo daugiau kaip 350,000 kro
nikos kopijų. Prieš 8 metus įstei
gė Lietuvių informacijos centrą 
LIC — šalpos žinių agentūrą, 
kuri ik i šiol paskleidė per 
100,000 spaudos leidinių. Savo 
archyvuose turi per 500 nuo
traukų iš Lietuvos, kuriomis 
pasinaudoja spauda ir žmogaus 
te is ių organizacijos. Rašomą 
mašinėlę pakeitė kompiuteris ir 
te leksas bei telefakso aparatas. 
Šiais metais įsteigti du nauji 
LIC skyriai Romoje ir Wash-
ingtone. 

Washingtono skyrius įsteigtas 
prieš 9 mėnesius. Per tą laiką 
buvo sustiprinti ryšiai su Wash-
ingtono spauda, Valstybės de
partamentu ir Amerikos vysku
pų konferencija, kur i , LIC 
tarpin inkaujant , pr iėmė V. 
Skuodį ir labai nuoširdžiai jį 
išklausė. Prieš 6 mėn. Atstovų 
rūmuose buvo įsteigta pastovi 
kongresmanų grupė Lietuvos 
Katal ikų religinei laisvei ginti. 
Jai vadovauja kongresmanai 
John Miller ir Edvvard Feighan. 
Ši grupė j a u įnešė rezoliuciją 
Atstovų rūmuose, kad Lietuvos 
katal ikų te isės būtų respektuo
jamos, pasirūpino, kad valst. 
sekr. G. Schultz i škel tų Sovie
t a m s Lietuvos katal ikų padėtį 
prieš atvykstant į Washingtoną 
Gorbačiovui, sudarė galimybe 
LIC atstovui pasimatyti su 
kongresmanais , vykstančiais į 
Sov. S-gą; grupės pirmininkai 
dalyvavo V. Skuodžio apklau
sinėjime Helsinkio komisijoj ir 
su Rel igine šalpa suruošė jam 
priėmimą Atstovų rūmuose, 
s iunčia mėnesinius laiškus So
v ie tų pareigūnams, ginančius 
m ū s ų sąžinės kalinius, kiek
vieną su 60-100 kongresmanų 
parašų. Panaši grupė jau įstei
gta ir Senate, tik vėl iau negu 
Atstovų rūmuose. 

Sovietinių žydų klausimas yra 
g y v a s , n e s Amerikos žydai 
i n t e n s y v i a i dirba. Ir m ū s ų 
visuomenė, ypač jaunimas, turė
tų įsijungti Lietuvos ir jos tikin
č ių jų k l a u s i m o p r i s t a t y m ą 
amerikiečių visuomenei, ren
kant parašus Vilniaus katedros 
grąžinimo peticijai, užmezgant 
su viet iniais klebonais ir kat. 
organizac i jomis ryš ius , pa
sisiūlant padaryti pranešimus. 
Tokiems pranešimams galėtų 
parūpinti literatūros, video juos
te l ių ir duoti patarimų. Kel ių 
šimtų aktyvių asmenų branduo
lys įgal intų Lietuvos katalikų 
klausimą perkelti iš l ietuviškų 
parapijų salių į viešosios opi
nijos areną, kur jam vieta 
priklauso. 

Paskaita gražiai sugrupuota, 
argumentuota, puiki stil iaus ir 
kalbos atžvi lgiais . Perduota 
entuziast ingai , paliko malonų 
įspūdį, žadinanti religinę ini
c iatyvą, drąsą ir pasiauko
ji mą-kovojančios Bažnyčios dva
sią. Užtat ir klausytojų buvo la
bai šiltai priimta. 

Džiugu stebėti mūsų Reli
g inės šalpos ir LIC vadovų 

PETRO ANUŽIO 90 METŲ 
AMŽIAUS SUKAKTIS 

Lietuvos nepriklausomybės 
vartus atkėlė su amžina laisvės 
vizija i lgų amžiaus metų bran
dinti tautos genijai. Ją iškovojo 
ir nuo priešų apgynė savo žemės 
syvais išauginti didvyriai sa 
vanoriai. Po karų nualintame ir 
nuteriotame krašte laisvės kelią 
grindė ir visokeriopai jį puošė 
gyvoji L i e tuva , t u r t i n g a 
dvasinėmis gėrybėmis. Trūko 
maisto — jį tartum „dangaus 
maną" parūpino ūkininkai. 
Trūko pinigų — juos pavadavo 
neišsenkamos jėgos darbščiosios 
rankos. Augo miestai ir mieste
liai, mūsų pasididžiavimui kilo 
bažnyčių bokštai. Kaimas su 
dvasinėmis gėrybėmis buvo ir 
didysis medžiaginis aruodas. 
Sukurtos valsčių savivaldybės 
— menančios senovės garsiąsias 
pilis. Greitai slinko didžiosios 
kūrybos metai ir mes, kurie 
išaugome kaimų dirvonuose, 
įsibėgėję skubos kelyje, viskuo 
besidžiaugdami lyg užuomarš-
tin buvom palikę valsčių savi
valdybių pilis, jų aplinkoje gy
v e n a n č i u s darbšč iuos ius 
ūkininkus. Todėl į antrą laisvės 
dešimtmetį įžengėme su garsiu 
šūkiu „Grįžkim į kaimą!". 

Spaudai aktyviai įsijungus, 
žurnalistai ir rašytojai lyg iš 
trykštančio šaltinio paskleidė 
rašytinius žodžius apie kaimų 
gyvenimą, paraginti studentai 
bei va ldininkai atostogoms 
vietas rinkosi savo tėviškėse. 
Valsčių savivaldybių vertybė 
buvo apdovanota tartum gyvais 
medaliais. Tai prisimenama iš
vakarėse Lietuvos nepriklau
somybės 70 metų minėjimo, 
prisimenu ir aš turėjęs išsamų 
pasikalbėjimą su žinomu savi
valdybininku Petru Anužiu, at
šventusiu 90 metų amžiaus 
sukaktį ir 25 gerojo darbo 
metus, skirtus Balfui. Su tuo 
žemaitiškos sielos atstovu su
sipažinau prieš daugelį metų sa-
va i tga l i a i s važiuodamas iš 
Chicagos į Beverly Shores ir 
atgal. Kelių valandų kelionėje 
išsikalbėdavome „iš dūšios". Jo 
asmenyje a š mačiau v i sas 
žemaitiškas savybes: kalbus, 
nuoširdus, begaliniai atviras, 
draugiškas, su artimu pasiren
gęs ir paskutinį duonos kąsnį 
pasidalinti. įaugęs į gimtosios 
tėviškės tradicijas, jis eina že
maitišku neskubiu žingsniu, 
valgo ir geria žemaitiškai — su 
tikra pagarba Dievo dovanai. 

Petras Anužis gimė 1897 m. 
birželio 19 d. Pradžios mokyklą 
baigęs 1910 m. po to lankė 
Telšių vidurinę mokyklą rusų 
k a l b a . N e p r i k l a u s o m y b ė s 
m e t a i s , paske lbus pirmąją 
mobilizaciją, tarnavo Kauno 
komendantūroje . A t l i k ę s 
r i k i u o t ę buvo p e r k e l t a s į 
komendantūros mobilizacijos 
skyr iaus rašt inę. Vakara i s 
l a n k ė Aušros g imnazi ją 
Š a n č i u o s e . A t l i k ę s kar inę 
tarnybą nuo 1923 m. sausio 5 d. 
pradėjo dirbti Kartenos vals
čiaus savivaldybės raštinėje, o 
nuo 1929 paskirtas sekreto
rium. Valsčiaus sekretoriaus 
darbas buvo a t sakingas ir 
dabartine terminologija tiktų 
pridėt i žodį „genera l in i s" . 
Valsčiaus viršaitis buvo ren
kamas ir j is buvo atsakingas už 
visą „viešpatystę", kaip vir
šininkas, bet visus kasdieninius 
valsčiaus reikalus atlikdavo 
sekretorius. Čia dirbdamas jis 
pravedė visus statybos darbus, 
tvarkė kelių reikalus, mediniai 
t i l tai buvo pakeisti cementi
niais . Kaimams skirstantis į 
vienkiemius sekretorius buvo 

sėkmingas pastangas suburti 
mūsų jaunuosius profesionalus 
Lietuvos reikalams, siekiant 
LIC padaryti mūsų kryžiuoja
mos tėvynės balsu laisvajam 
pasauly. Užtat LKR šalpa ir 
LIC nusipelno mūsų visoke
riopos paramos. 

k. j . 

atsakingas ir prižiūrėjo žemės 
rėžių skirstymą, žemės rūšia
vimą, mokesčių nustatymą. Tai 
vis vadinami pašaliniai darbai 
prie tiesioginių sekretoriaus 
darbų. Nuo 1935 iki 1940 metų 
tarnavo Andriejavo valsčiaus 
savivaldybėje ir pastatydino 
naujus savivaldybes pastatus. 
Rusų okupacijos metais buvo 

Petras Anužis švenčiąs 90 m. 
amžiaus sukakti su dukra Rūta 
Arbiene ir anūku dr. Alvydu Arbu. 

Kretingos valsčiaus mokesčių 
inspektorius, o vokiečių 
okupacijos metu Kretingos vals
čiaus sekretorius. Iš viso su 
kariuomenės tarnyba ir 
savivaldvbėse ištarnavo 25 

metus. Kaip buvęs mokečių in
spektorius apskaič iavo ir 
juokaudamas sako, kad užsi
tarnavo 75*7* pagrindinės algos. 

Priskirdami Petro Anužio 
ištarnautos Lietuvoje 25 metus 
prie gerojo darbo įskaitą, kitus 
25 gerojo darbo metus įskaitome 
į Balfo paramą. Įsijungęs į 
visuomeninio gyvenimo tyliųjų 
veikėjų eiles, buvo vienas iš 
uoliųjų Balfo rudens vajaus 
darbininkų. Jis sudarė ir per 
Balfą pasiuntė daugiau šimto 
drabužių siuntinių. Kai gyveno 
Marąuette Parke, jo namų rūsys 
atrodė kaip drabužių krautuvė. 
Daug siuntinių pasiuntė ir pats 
užmokėdamas visas išlaidas. 
Prieš kelerius metus pasi
traukęs iš visuomeninio darbo, 
su žmona Elzbieta gyvena 
Cicero mieste. Džiaugiasi, kad 
jo vietoje Balfo veikloje aktyviai 
veikia duktė Rūta Arbienė, kuri 
yra Beverly Shores skyriaus vi
cepirmininkė. Sene l io ir 
motinos pėdomis eina ir anūkas 
dr. Alvydas Arbas, Korp! Neo-
Lithuania vyr.valdybos vicepir
mininkas. Duktė ir anūkas Ar-
bai savo namuose Beverly 
Shores surengė Petrui Anužiui 
90 metų amžiaus gimtadienio 
pietus. Ta proga buvo gautas 
JAV prezidento Reagano sveiki
nimo la i škas . I lgas , pro 
duktingas amžius papuoštas ar
timo meilės darbais. Giminių 
vardu sveikino dr. Vyt. Kaunas. 
Jo asmenyje buvo pagerbti ir 
visi savivaldybininkai, prisidėję 
prie Lietuvos nepriklausomo 
gyvenimo klestėjimo. 

Vytautas Kasniūnas 

DRAUGAS, antradienis, 1987 m. gruodžio mėn. 29 d. 

P A DĖ K A 
Dėkoju visiems prisidėjusiems prie Bostono Tautinių šo

kių sambūrio auksinio jubiliejaus šventės, įvykusios š.m. 
lapkričio mėn. 28 d.: 

Algirdui Budreckiui už išleistą knygą; Vytautui Dilbai už 
scenos dekoravimą specialia juosta su 600 šokėjų vardais: p. 
Ribokienei už išaustą juostą .,50 metų Bostono Tautinių šokių 
sambūriui .— 1937-1987", kurią įteikė dabartiniai šokėjai; 
Tautinių šokių instituto vadovei Galinai Gobienei už dovaną 
ir sveikinimus; Bostono Moterų federacijai už sveikinimus ir 
gėles. įteiktas per p. Vasiliūnienę; „Baltijos" ir „Žalgirio" tun
tų skautams už dovaną, įteiktą per tunt. L. Kiliulienę; tau
tinių šokių specialistui Vytautui Beliajui už sveikinimus; pro
gramos vadovei Mirgai Girniuvienei, sol. Verutei Bizin-
kauskaitei. kuri yra ir šokėja studentų grupėje.ir akompania-
toriui p. Bizinkauskui. 

Į šią šventę atsilankė 14 pirmųjų sambūrio šokėjų. Jie 
buvo apdovanoti baltomis rožėmis. Dėkoju darbingam sam
būrio komitetui: p.p. Widugeriams, Ms. Phillips, ponioms: 
Šmitienei, Goštautienei, Banaitienei, Zikūnienei, Kalen, 
Kalvaitienei. 

Dabartiniam Bostono Tautinių šokių sambūrio vadovui 
Gediminui Ivaškai linkiu kantrybės, ištvermės ir daug 
sėkmingų metų! 

Širdingas ačiū! 
Ona Ivaškienė 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Po šios žemės 
Vargų ir skausmų 
Leisk jam, Viešpatie, 
Džiaugtis Tavo dangiška šviesa. 

1988 m. sausio mėn. 2 d. sueina vieneri metai kai iš mūsų 
tarpo išsiskyrė mūsų mylimas Vyras, Tėvelis ir Senelis 

A.tA. 
ZIGMAS BUDELSKIS 

Šv. Mišios už mirusįjį bus atnašaujamos Lietuvių Jėzui
tu koplyčioje. Čikagoje 1988 m. sausio mėn. 2 d. 10 vai. ryto. 

Draugai ir pažįstami prašomi prisiminti mirusįjį savo 
maldose. 

Nuliūdusi žmona ir dukros su šeimomis. 

A.tA. 
APOLONIA VITKAUSKIENĖ 

DŽIUS 
Mirė 1987 m. gruodžio 23 d., 1:30 vai. p.p., sulaukusi 93 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Otilija Konauka, 

žentas Bronius, sūnus Česlovas Vitkauskas, marti Laima; 
anūkai: Egidijus, Janina Rėklaitienė, Jovita Juškevičienė, 
Regis Konauka ir jų šeimos. 

Laidotuvės įvyko gruodžio 28 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 
buvo atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyko gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų buvo nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuliūdę duktė, sūnus, žentas, marti ir anūkai. 

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

A.tA. 
LIDA MISEVIČIUS 

Gyveno Brighton Parke. 
Mirė 1987 m. gruodžio 25 d., 3:20 vai. p.p., sulaukusi 82 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Dalia Jėčius, žentas 

Kęstutis, sūnus Algis Miečius, marti Alia, šeši anūkai. 
Velionė buvo našlė a.a. Vaclovo 
Kūnas pašarvotas gruodžio 29 d. nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-

Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks gruodžio 30 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 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 duktė, sūnus, žentas, anūkai. 

Laidotuvių direkt. D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 523-0440. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S ) 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i forn ia A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 6 2 
4 6 0 5 - 0 7 South 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. 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. , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

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

L 

A.tA. 
Inž. ALGIMANTUI ŽEMAITAIČIUI 

tragiškai žuvus, jo tėvelį JURGI ŽEMAITAITI, 
brolius RIMANTĄ ir VYTAUTĄ su šeimomis jų di
džiame skausme užjaučiame ir drauge l iūdime. 

Petrė ir Bronius Andriukaičiai 
Ona ir Kostas Juškaičiai 
Ona ir Jurgis Damai 
Marija Damijonaitytė 
Onutė Damaitė-Fielding su šeima 

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 

H ! 
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x Draugas" ketvirtadienį 
išeis su kultūriniu priedu. Po 
Naujųjų Metų, sausio 2 d., pa
gal sutartį su paštu ,,Draugas" 
neišeis. Ketvirtadienį, gruodžio 
31 d., administracija ir paštas 
dirbs iki 12 vai. Redakcija ir 
spaustuvė nedirbs. Po Naujųjų 
Metų „Draugas" išeis antra
dienį, sausio 5 d. 

x A. a. Petras Balzaras 
mirė gruodžio 26 d. Palaidotas 
pirmadienį, gruodžio 28 d. 
Nuliūdime liko duktė Rima. 
mirusio sūnaus a.a. Vytauto 
žmona Nijolė, anūkai Darius ir 
Daiva. Nepriklausomoje Lie
tuvoje velionis buvo kariuo
menes kapitonas. 

x Edis Punkris, gyvenąs 
Kanadoje, išleido lietuvišką 
plokštelę „Aš ir Tu". Plokštelėje 
skamba jo paties sukurtos 
dainos apie tėvynės ilgesį, 
kareivėlį. Lietuvos kaimą ir lop
šinė. Plokštelę skiria savo vai
kams Andriukui ir Andrėjai bei 
žmonai Vilijai Rasutytei. Plokš
telės muzikinė palyda yra 
Sauliaus Gylio, gyvenančio 
Chicagoje. 

x „Žiburėlio*' Montessori 
mokykla Kalėdų ir Naujųjų 
Metu proga sveikina „Draugą" 
ir linki laimės ir džiaugsmo. 
Mokyklos vadovybei nuoširdžiai 
dėkojame. 

x K. ir M. Biskiai ir šeima 
visiems draugams ir pažįsta
miems linki linksmų Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų metų. 

x Lietuvių Bendruomenės 
Marųuette Parko vaidyba 
Chicago, 111.. įvert indama 
„Draugo" atliekamą svarbų lie
tuvybės išlaikymo darbą 
paskyrė Šv. Kalėdų proga 
dovanėlę 100 dol. Ta proga val
dybos ir apylinkės lietuvių var
du sveikinu ..Draugo" darbuo
tojus ir linkime geriausio pasi
sekimo ateičiai. Pasirašė Vin
cas Grėbliūnas, LB apylinkės iž
dininkas. Labai dėkojame už 
mielą paramą ir linkėjimus. 

x Dr. Antanas ir Aldona 
Lipskiai. Key Biscayne, Fla., 
Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga atsiuntė ..Draugui" 100 
dol auką. Nuoširdus ir didelis 
ačiū. 

x Ramunė Dičius, Glendale. 
Cal. pakeitė „Draugo" siun
tinėjimo adresą, padėkojo už jc 
siuntinėjimą ir švenčių proga 
pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdus 
ir didelis ačiū mūsų mielai gar
bės prenumeratom. 

x Jauna pora ieško lietuviš
kai kalbančios auklės prižiūrėti 
5 mėn. kūdikį penkias dienas 
savaitėje. 8 vai. ryto - 6 vai. v.. 
Marųuette Parko apylinkėje. 
Kreiptis skambinant: 471-2406. 

<sk.> 

x Sekmadieni, sausio mėn. 
3 d„ 10 vai. ryto, Gary. Ind. Šv. 
Kazimiero bažnyčioje bus atna
šaujamos šv. Mišios už kun. Si
gitą Tamkevičių. Apylinkių 
lietuviai prašomi šiose mišiose 
dalyvauti ir pagerbti sį Sibiro 
kankinį. Pusbrolis Vailionis. 

fsk.) 

x Antradienį, gruodžio 29 
d., 7 v.v. Balzeko muziejus kvie
čia jus į apvalaus stalo diskusi
jas muziejaus patalpose, 6500 S. 
Pulaski. Atstovai iš Chicago Of
fice of Fine Arts in Illinois Art« 
Council suteiks informacijos ir 
patarimų apie galimybes gauti 
„grant" paramą ir etniniu me
ninių organizacijų bei rėmėjų 
susibūrimą Chicagos pietvaka
riuose. Apie dalyvavimą prašo
me pranešti panelei Vivian. mu-
ziejaus telefonu 582-6500. Lais
vas įėjimas. 

(ak.) 

x Kun. Antanas Zakaraus
kas, £vč. M Marijos Gimimo 
parapijos ilgametis klebonas 
nuo Naujųjų Metų išeina į 
pensiją. Pereitą sekmadienį jis 
per visas Mišias — lietuviškas 
ir angliškas — atsisveikino su 
parapiečiais kaip klebonas. 
Nors jis lieka parapijoje, bet at
sisako administracinių kle'oono 
pareigų. Oficialus jo atsisveiki
nimas bus ateinančių metų sau
sio 17 d. 

x Naujųjų Metų diena yra 
skirta Švč. Marijos Motinystei 
pagerbti. Ta diena yra šventa ir 
katalikams privaloma šventė. 
Reikia tą dieną išklausyti šv. 
Mišių. Tą pareigą galima atlikti 
ir iš vakaro, tai yra ketvirta
dienio vakare Parapijose bus 
šv. Mišios pritaikytos kaip šven
tą dieną. 

x Chicagos Lietuvių su
valkiečių draugija, Chicago, 
IW., per Alex Navardauską at
siuntė „Draugui" 35 dol auką 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1988 
metų proga. Nuoširdus ačiū. 

x Standard Federal Sa-
vings, Downers Grove. 111., per 
Rūta Juška, vicepresident, Sr., 
„Draugo" paramai atsiuntė 50 
dol. auką. Labai dėkojame 

x Petras Indreika. Pleasan-
ton, Cal., mūsų bendradarbis. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
atsiuntė 10 do!. dienraščio para
mai. Nuoširdus ačiū. 

x Regina ir Napoleonas Sa
baliūnai, Hot Springs. Ark., at
siuntė mokesti už dvi prenume
ratas, pridėjo 10 dol. auką su 
tokiu laiškučiu: „Sveikiname 
mielus „Draugo" bendradarbius 
su Šv. Kalėdom, linkime nepa
vargti — jungti mus visus į lie
tuvišką šeimą, su straipsniais ir 
pranešimais. Juk „Draugas" 
yra laidas ir ryšys po plačiai išsi
blaškiusią lietuvių išeiviją. Sėk
mės, sveikatos, ištvermės ir Die
vo palaimos Naujuose metuo
se". Ačiū už auką ir gražius 
linkėjimus. 

x Futbolo Klubas Li-
tuanica, Chicago. 111., valdybos 
vardu Jonas Juška mums rašo: 
„Švenčių proga sveikiname 
dienraštį „Draugą", kuris buvo 
ir yra „Lituanicos" futbolo klu
bo ištikimiausias draugas ir mo
ralinis rėmėjas savo „Sporto 
apžvalga", redaguojama ener
gingos ir nusimanančios redak 
torės I. Regienes. Linkėdami iš
tvermės ir viso geriausio, bet už 
linkėjimų išsipildymą, ar neiš
sipildymą nesiimdami jokios 
atsakomybes, kaip garantuotą 
dalyką siunčiame .,Draugui" 
aukelę 25 dol. čekį". Nuoširdus 
ačiū už linkėjimus ir realia 
auką. 

x Šv. Antano gimnazijos 
(Kennebunk Port) 1968 m. 
abiturientų klasė ruošia su
važiavimą, kuris įvyks 1988 m. 
liepos mėn. 7-8-9 d. Suvažia
vimas bus pas tėvus Pranciš
konus. Kennebunk Port. Maine. 
Rezervacijoms ir informacijai 
skambinti: P. Striupaičiui (312) 
767-1090 P. Bražioniui f3l2i 
362-7834 po 6 vai. v. 

(sk.) 

x Dainavos Ansamblio ruo 
šiamas Naujųjų Metų sutikimas 
įvyks Jaunimo centro kavinėje 
8 v.v. Informacijai skambinti 
Metai Gabalienei 863-8210 ar 
ba Danguolei Ilginytei 
425-6527. 

(sk> 
x Ar dar negirdėjote? Sma

giausias N. Metų sutikimas 
įvyks GINTARO KLUBE. 
Įėjimas laisvas Veltui užkan
džiai ir šampanas, o muziką be 
perstojimo varys Vyto B ori
ginalus „rock" orkestras, „the 
poptops" ir Louis Stankaitis 
iš plokštelių! Rezervacijos nepri 
valomos, bet apsirenkite sma 
giai ir būtinai pasiruoškite rim
tai pabaliavoti su mumis 

(sk.I 

IŠ ARTI IR TOLI 

Po iškilmingo Lietuvos krikščionvbes sukakties minėjimo pokalbyje. Iš kairės: kun. V. Cukuras, 
vysk. A. Deksnys. kun. I. Urbonas ir komiteto iždin. kun. V. Darnusis. 

Nuotr. J . Tamula ič io 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ALIAS LANKO BALZEKO 

MUZIEJŲ 
Amerikos Lietuvių inžinierių 

ir architektų sąjungos Chicagos 
skyriaus pirmininkas Aleksas 
Vitkus atidarė ir pirmininkavo 
apie 60 narių, viešnių ir svečių 
kalėdiniam susirinkimui, įvy
kusiam gruodžio 11 d. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. Jis 
trumpai apžvelgė praėjusių 
metų sk>riaus veiklą, kuri 
apėmė kolegos Kaži.; Pabedins
ko paskaitą apie lietuviškus 
linus, rudeninį golfo turnyrą ir 
pikniką Meilės ir Kęstučių Bis 
kių sodyboje. 

Ta proga Aleksas pranešė, 
kad sausio 10 d. yra ruošiamas 
Rudžių pagerbimas. Inž. A. 
Rudis yra mūsų skyriaus garbės 
narys ir yra daug pasidarbavęs 
ir daug pasiekęs ne tik inži
nerijos profesijoje, be* ir 
visuomeninėje lietuvių or-

x P. Donikus, Los Angeles, 
Cal., mūsų bendradarbis, at
siuntė 239.46 dol už „Draugo'" 
parduotas knygas ir dar dau
giau užsisakė įvairių leidinių. 

x St. Petersburgo, Fla., Lie 
tuvos Krikščionybė^ jubiliejaus 
minėjimo komiteto vardu Kazys 
Gimžauskas atsiuntė 100 dol. 
..Draugui' už gerą informaciją. 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Vytautas ir Eugenia Ras-
toniai iš Marstona Mills. Mass.. 
buvo atvykę į Chicagą. lankė 
savo gimines, draugus ir pažįs-
tamus , grįždami į namus 
aplankė ..Draugą'' ir įsigijo įvai
riu leidinių už 117 dol. 

x Ona Mieželienė. Sun City. 
Arizona, už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė 20 dol. 
auka ir palinkėjo ..Draugo" 
leidėjams, redakcijai ir skaity
tojams gražiausių ateinančių 
švenčiu. Ačiū už viską. 

x Z. ir J. Petkai. Park Ridge, 
Iii., už kaledir.es korteles, 
kalendonų ir Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga atsiuntė 100 dol. 
auką. Nuoširdus ir didelis ačiū 
mūsų mieliems dienraščio 
rėmėjams. 

x V. Girnius, Chicago, III., 
mūsų rėmėjas, išvyko ilgesnių 
žiemos atostogų i Greenacre^ 
City, Fla.. pakeisdamas adresą, 
pridėjo ir 2G doi. auką. Labai 
dėkojame. 

x Genovefa Mitsevitz, Chi
cago. 111., mūsų nuoširdi rėmėja, 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė 50 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū. 

x Pranešame, kad. š.m. 
gruodžio mėn. 25.26, 31 ir 1988 
metų sausio 1 diena visos Chica
gos KASOS skyriaus įstaigos 
bus uždarytos. Gruodžio mėn. 
24 ir 30 dienomis, K ĄSOS įstai
gos bus uždaromos 3 vai p.p. Vi
siems taupytojams linkime 
maloniu švenčiu! 

(sk.) 

ganizacijų veikloje. S. Semė
nienė, gavus žodi. pakvietė 
visus į šį pagerbimą Martiniąue 
restorane sudaryti bent vieną 
mūsų organizacijos stalą. 

Ona Požarn.ukaitė duoda 
paaiškinimus. 

Buvo perduota ir nemaloni 
žinia, kad Aleksandras Traška 
a ts i s ta tydino iš skyr iaus 
valdybos sporto vadovo pareigų 
dėl greitu laiku numatomo iš
vykimo nuolatiniam apsigyve
nimui Austral i joje . J a m 
palinkėta gero vėjo ir sėkmės 
naujame žemyne, kur tikimės 
jis neužmirš inžinierių ir archi
tektų organizacijos ir ten toliau 
sėkmingai darbuosis. 

„Technikos žodžio" redakcijos 
narys Kostas Burba pranešė, 
kad iš Chicagos skyriaus gavo 
1000 dol. auką mūsų žurnalo 
leidimui ir kompiuterio įsi
gijimui. Be to, 200 dol. gavo iš 
ALIAS centro vaidybos, 500 dol. 
iš Bostono ir 400 dol. iš Los 
Angeles skyrių. Už šiuos pini
gus valdyba nupirko „Apple" 
kompiuterį, kurio pagalba grei 
tu laiku išeinantis „Technikos 
žodžio" 3-4 numeris ir bus at
spausdintas. Taip pat redakcija 
pasirašė kontraktą, pagal kurį 
ji galės pasinaudoti ir brangia 
mašina „Laserwriter". Kostas 
nuoširdžiai padėkojo visiems na
riams už šią paramą. 

Pirmininkas A. Vitkus toliau 
pranešė, kad ateinančių metų 

rudenį ruošiamas simpoziumas 
jau pradėjo savo organizacinį 
darbą: ilgametis simpoziumų 
tarybos pirmininkas ir Chicagos 
skyriaus organizatorius Juozas 
Rimkevičius dėl asmeninių 
priežasčių atsistatydino ir jo vie
ton tarybos pirmininku buvo pa
rinktas Albertas Kerelis ir na
r iu Grožvydas Lazauskas . 
Aleksas visų narių vardu iš
reiškė Juozui Rimkevičiui nuo
širdžią padėką už jo didelį ir 
kruopštų darbą, atliktą or
ganizuojant ir p ravedant 
daugelį prieš tai įvykusių 
simpoziumų. 

Onutė Požarniukaitė papasa
kojo, kad Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejus įsikūrė ir 20 
metų išsilaikė mažose patalpose 
prie Archer ir Californijos 
gatvių. 1986 metais buvo per
keltas į nupirktas ir atnaujintas 
ligoninės patalpas. Čia trijuose 
aukštuose muziejus galėjo būti 
praplėstas ir įvairūs skyriai sko
n inga i i šdės ty t i . Stasys 
Balzekas paragino visus lietu
vius inžinierius ir architektus 
savo kūryboje naudoti ir propa
guoti lietuviškus motyvus. Tam 
medžiagos ir įkvėpimo galima 
pasisemti aplankius ir pastudi
javus muziejaus eksponatus. 
Muziejus turi 12 nuolatinių tar
nautojų ir jo lobynas yra gilus. 
Čia galima pastudijuoti net 
22,000 knygų, kurių daug yra 
net iš 14-15 šimtmečio. Iš to lo
byno galima pasisemti daug me
džiagos iš garbingos Lietuvos 
praeities, jos pasisekimų, ne
laimių bei tragedijų. Čia randa
mas Lietuvos menas, išreikštas 
medžio drožiniais, gintaro dirbi
niais, pakelės kvyžių ir koply
tėlių gausiais pavyzdžiais. Čia 
yra ir Lietuvos žemėlapiai iš 
visos Lietuvos egzistavimo nuo 
jos įsikūrimo iki pat šių dienų. 
Išdėstyti yra senovės Lietuvos 
valdovų-kunigaikščių ženklai, 
herbai, vėliavos, pašto ženklai, 
monetos, medaliai, ornamen
tika ir daug įvairiausių kas-

ARGENTINOJE 
— Lietuvių Susivienijimo 

Kultūros komisija surengė 
rugsėjo 20 d. Lietuvos Krikščio
nybės 600 metų sukakties mi
nėjimą. Paskaitą skaitė Al
gimantas Rastauskas. Irena 
Stankevičienė paskaitininkui 
padėkojo, ypač už skaidres ir pa
veikslus iš istorijos. 

— A.a. Ona Dagytė-Žemai-
tienė, 88 metų amžiaus, mirė 
staigiai Berisso mieste rugsėjo 
29 d. Velionė buvo kilusi iš 
Karklučių km., arti Panevėžio. 
Nuliūdime liko sūnus Aloyzas 
su šeima: brolis Š. Amerikoje, 
giminės ir draugai. 

— A. a. Petronėlė Mokovi-
čiūtė-Bžeskienė, 97 metų am
žiaus, mirė balandžio 14 d. 
Palaidota Chacarita kapinėse 
Buenos Aires. Liko liūdesyje 
duktė su šeima. 

— A.a. Jusefa Stasiukony-
tė-Petrauskienė, gimusi 1904 
m., mirė rugsėjo 22 d. Nuliū
dime liko vyras Juozas Pet
rauskas ir dvi dukterys su 
šeimomis. 

— A. a. Ona Jankauskai-
tė-Vinčeriauskienė, 71 metų 
amžiaus, mirė rugpjūčio 30 d. 
Liūdesyje liko vyras Julius ir 
dvi dukterys su šeimomis. Palai
dota Flores kapinėse Buenos 
Aires. 

— A.a. Petras Gauris po il
gos ir sunkios ligos mirė rug
pjūčio 11 d. Nuliūdime liko 
žmona Marija Stasiūnaitė Gau-
rienė, uošvė Malvina Stasiū
nienė, sūnus Danielius Nestor, 
farmacijos studentas, duktė su 
šeima ir giminės. 

— A.a. Martha Malinaus
kienė mirė rugsėjo 19 d. Liko 
vyras Stasys Malinauskas, trys 
vaikai, tėvas, broliai ir seserys. 

dienybės, namų apyvokos, 
žemės apdirbimo, karo 
reikmenų ir įrankių. Taip pat 
ant sienų kabo žymesniųjų Lie
tuvos vadų, politikų ir kariškių 
paveikslai bei trumpi jų biogra
fijos aprašymai. 

Edvardas Mankus paaukojo 
10,000 dol. ir pats savo iniciaty
va ir pastangomis sukonstravo 
ir įrengė „audio-visual room", 
kurio sienose iškabinta gausy
bė fotografijų ir kambarys gali 
būti naudojamas susirinkimams 
su puikia mašinerija, reikalin
ga skaidrių demonstracijai. 

Po apžiūrėjimo muziejaus 
eksponatų visi dalyviai vėl susi
rinko pagrindinėje salėje, kur 

• buvo pavaišinti vynu, kavute, 
pyragaičiais ir kitais skanumy
nais. Besivaišinant Danutės Ba-
rienės. Irenos Kerelienės ir Gin-
tros Narienės parengtais pro
duktais buvo pasidalinta muzie
jaus lankymo įspūdžiais ir įvai
riais kasdieniniais rūpesčiais 
bei klausimais. Visi skirstėsi 
dėkingi Stasiui Balzekui ir jo 
štabui. 

Petras Kiršinąs 

PUTNAMO SESELIŲ 
RĖMĖJAI 

Nekalto Prasidėjimo Marijos 
seserų rėmėjų valdybos ir talki
ninkų prieškalėdinis susi
rinkimas vyko gruodžio 15 d. 
Balfo patalpose. Pirm. Salomėja 
Endrijonienė pasveikino susi
rinkusias ir pakvietė Aldoną 
Prapuolenytę sutelkti visas 
maldai. A. Prapuolenytė pabėrė 
keletą adventinių religinių 
minčių, ruošiantis sutikti Iš
ganytoją. Per Dievo Motiną Ma
riją prašė užtarimo, stiprybės ir 
jėgų Marijos seser ims ir 
rėmėjams. 

Finansinę apyskaitą pateikė 
Marytė Saliklienė. Nepaprastai 
gerai pasisekusi Madų paroda 
atnešė daug pelno. Aukomis po 
šimtine dar prisidėjo Vida 
Tumasonienė, Ona Siliūnienė ir 
Maria Rudienė. Dar aukojo 

Ohio Lietuviu gydytoju draugijos metinė 1.000 dol. premija šįmet teko Šv. Ka/.imior" lituanistinei 
mokyklai. Dr. V. Maurut is įteikia čekį mokyklom fcdtjui R Apanavičiui Stebi - dr. J. Sonta. 

•i -'.no, dr. H. Dpgesys ir dr. O. Degėsy*, jun 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

Vanda Stankienė, Aniceta 
Mažeikienė, o Baltic kepykla 
(Ankai) aukojo kepsnius. Didele 
auka nustebino Gražina Liau-
taud. Kitų metų parodą organi
zuos Giedrė Mereckienė ir 
Gražina Liautaud. 

Valerija Čepaitienė perskaitė 
padėkas ir sveikinimus iš se
selių, Danguolės Sadūnaitės už 
paramą „Eglutei" ir E. Barei
kienės už prisiminimą jos ligos 
metu. 

Nutarta skirti auką „Drau
gui" ir Jaunimo centrui. 

Rėmėjų ruošiama metinė 
vakarienė bus 1988 m. balan
džio 24 d. Netrukus bus pla
tinami pakvietimai. Programą 
atlikti yra pakviesta akt. Juli
ja Dantienė. 

Valerija Čepaitienė dar primi
nė, kad mirus rėmėjų narei-iui 
visada užprašomos šv. Mišios ir 
kalbamas rožinis šermeninėje. 

Dar ilgai buvo kalbėtasi prie 
susineštų vaišių stalo. 

AJE. 
ŽAGARĖS KLUBAS 

Lietuvių Žagarės klubo narių 
susirinkimas buvo lapkričio 28 
dieną Anelės Kojak salėje, 4500 
S. Talman Ave. Pirm. Emily 
Nemchansky atidarė susi
rinkimą 1:30 vai. po pietų. Nu
tarimų rast. perskaitė pereito 
susirinkimo protokolą, kuris 
buvo priimtas su pagyrimu. 
Taip pat klubas nutarė pa
sveikinti su Kalėdų švente radi
jo leidėjus K. Brazdžionyte, A. 
Siutą, „Draugo" spaudą, Da
riaus-Girėno veteranus. Klu
bas nutarė turėti 4 susi
rinkimus per metus: kovo 26 d., 
balandžio 23 d., rugsėjo 24 d. ir 
lapkričio 26 d. Nariai prašomi 
atsiminti. 

Buvo išrinkta ir komisija 
knygoms patikrinti: Peggy 
Davidauskas, Aldona Heyduk, 
Julia Ramanauskas vasario 19 
d. 1 vai. p.p. pas Bernice 
Žemgulis. 

Taip pat buvo perrinkta ta 
pati valdyba. 1988 m. pirm. 
Emily Nemchansky, vicepirm. 

' Helen Wengeliauskas, nu
tarimų rast. Rožė Didžgalvis, 
finansų rast. Anna Casey, 
kontrolės rast. Josephine Masi-
lionis, kasin. Bernice Žemgulis. 
Korespondentė — Rožė Didžgal
vis. Taip pat pirm. pranešė, kad 
metinis susirinkimas bus kovo 
26 dieną. Prašau nepamiršti. Po 
susirinkimo nariai buvo pavai
šinti gerais pietumis. Skirstėsi 
linksmi ir labai patenkinti ir 
visa valdyba linkėjo nariams 
linksmų švenčių. 

Rožė Didžgalvis 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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