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»» LKB Kronika" Nr. 74 

(Tęsinys) 

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

TSKP CK Generaliniam Sekretoriui 
Michailui Gorbačiovui 

Nuorašai: Lietuvos Vyskupams ir vyskupijų 
Valdytojams 

Kauno Tarpdiecezinės Kunigų Seminarijos 
Rektoriui V. Butkui. 

LTSR VSK Pirmininkui, 
TSRS Religijų reikalų Tarybos įgaliotiniui prie 

LTSR Ministrų Tarybos Petrui Anilioniui 

Pareiškimas 
Štai pora pavyzdžių: 

1. Prajara Vytautas mokyk
loje buvo pajuokiamas dėl 
religinių įsitikinimų, buvo 
draudžiama lankyti bažnyčią. 
Padavus pareiškimą į Semina
riją ir išlaikius stojamuosius 
egzaminus, neužilgo buvo 
iškviestas į karinį komisariatą, 
kur laukė saugumo darbuotojas. 
Ten buvo bandoma užverbuoti 
dirbti, atseit, bendradarbiauti 
su saugumu. Priešingu atveju 
buvo grasinama neįstojimu. 
„Jūs mūsų rankose. Stojančiųjų 
daug, o įstoja tik maža dalis. 
Jeigu pasirašysi — įstojimas 
grantuotas". Panašiais vilioji
mais bandė užverbuoti. Nesuti
kus po 2 vai. paleido, paskyręs 
sekantį susitikimą. Iki rugsėjo 
mėnesio buvo 3 susitikimai. Ir 
visuose panašiai verbavo. 
Įstojusį į Seminariją, persekio
jamo persekiojimai nesiliovė. 
Atostogų metu skambindavo 
telefonu į namus. Antro kurso 
pabaigoje buvo iškviestas i 

karinį komisariatą medicininei 
komisijai (taip buvo užrašyta 
šaukime), tačiau apie sveikatą 
niekas neklausinėjo. Tik nuvedė 
į kitą kabinetą, kur laukė tas 
pats saugumietis. Primesdamas 
išgalvotus ir niekuo nepagrįstus 
kaltinimus, barė už vengimą 
susitikti. Niekada nekviečiama 
oficialiai į Saugumo Komiteto 
rūmus, bet užmaskuotai, prisi
dengiant kariniu komisariatu, 
autoinspekcija ar pan. Saugu
mietis grasino išmetimu iš 
Seminarijos. Reikalavo pasi
rašyti dirbti, V. Prajarai at
sisakius, pradėjo keikti ir 
gąsdinti fiziniu susidorojimu. 
„Jei neįmanoma susikalbėti 
žodžiu, tai susitvarkysime fizine 
jėga. Nuo mūsų niekur nepa
bėgsi". Gąsdinimų ir grasinimų 
banga užtruko apie valandą 
laiko. Taip pat keletą kartų teko 
pastebėti, kad, trečiadieniais iš
ėjus į miestą, paskui sekiojo sau
gumiečiai. 

(Bus daugiau) 

Sadūnai kompartijos taikiklyje 
Tiesos specialusis korespon

dentas Arnoldas Čaikovskis ap
lankė Vilniaus piliečio ir bu
vusio politkalinio Jono Sadūno 
darbovietę Lietuvos TSR vals
tybinėj pasienio augalų karan
tino inspekcijoje Vilniuje ir tęsė 
savo straipsnio paiešką-rešeršą 
apie Joną Sadūną ir jo seserį 
Nijolę Sadūnaitę. Arnoldas 
Čaikovskis Sadūnų atžvilgiu 
jau pasireiškė kaip autorius, 
rašydamas dezinformacinį 
„reportažą iš įvykio" Tiesoje, 
rugpjūčio 25 d. 

Čaikovskis kalbėjo apie 40 
minučių su Sadūno viršininku 
Algirdu Rauba ir po to su pačiu 
Jonu Sadūnu. Į šį pokalbį kvietė 
darbovietės partinis organizaci
jos sekretorius. 

Pasak Jono Sadūno, 
Čaikovskis jį tiesiog tardė, 
pabrėždamas, kad jo atžvilgiu 
ne t KGB tardytojai buvo 
mandagesni! Tiesos korespon
dentas klausė apie tėvus. LKB-
kroniką, N. Sadūnaitės pajamas 
ir tariamąsias lėšas. I Sadūno 
klausimą, kam tokie klausimai 
reikalingi. Čaikovskis nieko 
neatsakė, tik pridūrė, kad jis iš 
KGB — dosjės (Dossier) reika
lingas informacijas jau turi. 

Pasak Sadūno. Nijolė Sadū-
naitė atsisakė Čaikovskiui in
terviu duoti su priekaištu, jog jis 
šmeižikiškas žurnalistas, rašan
tis šmeižikiškam laikraščiui. 

Atviras laiškas 

Anksčiau buvo pranešta iš 
Europos apie Nijolės Sadūnaitės 
atvirą laišką pasaulio žinių 
informacijoms, kurio tekstas 
toks: „Pasklido gandai, kad aš 
dažnai skambinanti į Vatikaną 
ir dėstanti pretencingus pasiū
lymus ar reikalavimus. Ryšium 
su tuo turiu pareikšti, kad i 
Vatikaną ar kam kitam už 

Sovietų Sąjungos ribų niekada 
pati nesu skambinusi ir iš 
Vatikano man niekas niekada 
neskambino. Telefoninius po
kalbius su užsieniu turėjau tik 
tais atvejais, kai iš užsienio kas 
nors paskambino man. 

Dezinformacija labai senas 
blogų žmonių išradimas, naudo
jamas ir mūsų dienomis norint 
ką nors apšmeižti, sukompro
mituoti, apgauti, suklaidinti. 
Apie mane labai platus ir in
tensyvus (dezinfomacijos) pa
sklidimas pasaulyje rodo, kad 
kažkas galingas labai nori mane 
sukompromituoti. Ar tik ne 
KGB tai darbas, nes išskyrus 
KGB man niekas nėra grasinęs 
ką nors blogo padaryti? 

Nijolė Sadūnaitė 
1987 m. gruodžio 24 d. 

Vilniaus miestas 
(Elta) 

Paskutiniai prezidento 
Reagano metai 

Pragmatistai perėmė Administracijos 
kontrolę 

Washingtonas . - Spauda namajam laikotarpiui, o ypač 

Prezidentas Reaganas ir Valstybės sekretorius (ieorge P. Shultz po kabineto posėdžio. Skirtumai 
tarp Shultzo ir Baltųjų rūmų politikų kaip vesti užsienio politiką mažėja. 

Sovietų ekonominiai pasikeitimai 
— fikcija 

Maskva. — Vienas Gorba
čiovo ekonominių pertvarkymų 
narys atspausdino kritišką 
straipsnį apie sovietų krašto 
ekonominio gyvenimo pakeiti
mus, sakydamas, jog visi 
pasiūlymai Sovietų ekonomijai 
yra tik „fikcija", išgalvotas 
reikalas. 

Gavril K. Popov, ekonomijos 
profesorius Maskvos univer
sitete, ir ilgų metų patarėjas 
keisti ekonominio gyvenimo 
metodus, parašė ,,Sovietskaja 
Ku l tū r a " laikraštyje, kad 
fabrikų menedžeriai ir darbi
ninkai, kurie dabar turi vesti 
fabrikų gamybą, yra vistiek pa
jungti centrinei kontrolei. Jo 
straipsnis yra labiausiai pesi
mistinis pareiškimas Sovietų 
spaudoje apie Gorbačiovo ekono
minius planus. 

Suvaržymai tebegalioja 
Sovietų spaudoje ir daugiau 

pasirodė panašių straipsnių, 
kurie kritikuoja pagrindinius 
elementus. Nežiūrint, kad tie 
pakeitimai įsakyti vykdyti, bet 
esama didelių nuomonių skir
tumu vyriausybėje apie pasikei
timų reikalingumą. Kad tie 
siūlomi pakeitimai pasiseks, esą 
tai tik suorganizuotas optimiz
mas. Vyriausybės laikraštis 
„Izvestijos" rašo, kaip vienas 
medvilnes gamintojas reiškia 
nepasitenkinimą nauja sistema. 
Jis uždirbęs 23.000 rublių nau
joje sistemoje, tai yra daugiau 
beveik 10 kartų, negu anksčiau, 

bet kai jis norėjo pasistatyti 
naują namą, tai susidūrė su 
nenugalimomis kliūtimis iš vy
riausybės pusės, kuri tas me
džiagas suvaržė. Kodėl jis turi 
dribti dešimt kartų sunkiau ir 
ilgiau, jei paskui negali gauti to, 
ko jam reikia. Ar ne geriau esą 
dirbti kaip ir anksčiau ir nesirū
pinti rytojumi. 

Pasiprieš nimas didelis 

Izvestijos spausdina ir kitą 
panašų vieno ukrainiečio 
skundą, kaip ir kas nustato 
kainas naujoje sistemoje. Esą 
yra palikta per didelė kontrolė 
centruose, ypač Maskvoje. 
Reikalaujama, kad būtų įvesta 
nauja sistema, tačiau kontrolės 
varžtai neatleidžiami. Vyriau
sybės pareigūnai tebelaiko savo 
kontrolę tvirtai rankose. Mene
džeriams įsakyta pirma išpildyti 
kvotas vyriausybei, o tik paskui 
jie gali daryti savo sprendimus. 
Todėl pradėjo reikštis nepasi
tenkinimas darbininkuose ir jų 
menedžerių tarpe. Ministerijos 
labai nenoriai leidžia laisvą 
prekybą. Gorbačiovas negali 
priversti, kad jo reformos būtų 
vykdomos tuojau pat, nes pasi-
priešinimno yra daug visoje 
Sovietų Sąjungoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Bei ru t e libaniečiams 
trūksta maisto, tai karalius 
Fahd, Saudi Arabijos valdo
vas, pasiuntė dideles siuntas 
maisto dovanai. 

— Maskvoje „Pravdos" 
laikraštis pranešė, kad Sovietų 
Sąjunga pradės savo kariuo
menę iš Afganistano išvesti 
gegužės 1 d. Taip susitarta su 
Pakistano, Kabulos ir Sovietų 
vadovybėmis. Tolimesni pasita
rimai bus vedami Genevoje. 

— Jeruzalėje lankosi Jung
tinių Tautų generalinio sekre
toriaus padėjėjas Marack 
Goulding, ir, aplankęs Vakarų 
Kranto ir Gazos srities vietas, 
kur vyksta demonstracijos, 
norėjo susitikti ir su Izraelio 
premjeru Yitzhak Shamir. bet 
jis atsisakė jį priimti. Jungtinės 
Tautos pasmerkė Izraelį 
gruodžio 22 d. rezoliucija už 
brutalų elgesį su palestiniečiais. 

— Pakis tanas paleido 50 
politinių kalinių, kurie buvo su
imti už neramumų kėlimą sosti
nėje ir ryšius su komunistais. 

Šv. Tėvas pasveikino Jaunimo 
Kongresą 

Roma. Vatikano Valstybės 
sekretorius kardinolas Agostino 
Casaroli popiežiaus Jono Pau
liaus II-jo vardu pasiuntė svei
kinimo telegramą Australijoje 
vykstančio VI-ojo pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso daly
viam. Skaitome telegramos 
lietuvišką vertimą: 

„Šventasis Tėvas nudžiugo su
žinojęs, kad Australijoje vyksta 
6-sis Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas ir paprašė perduoti 
Kongreso dalyviam jo sveiki
nimus bei geriausius linkėji
mus, kuriuos jis nuolat lydi savo 
malda. Kongresas suteikia pro
gos lietuvių kilmės jaunimui 
giliau jsisisamoninti į savo tur
tingos kultūros vertybes ir taip 
vertai atžymėti savo krikščio
niškojo tikėjimo šešis šimtme

čius. Šventasis Tėvas yra pilnas 
pasitikėjimo, kad l ietuvių 
jaunimas ir toliau brandins 
brangųjį savo tautos kultūrinį 
pavaldą visos žmonijos gerovei, 
o tuo pačiu augs meilėje Kristui 
ir Jo Bažnyčiai. 

Šventasis Tėvas Jum ir visiem 
prisidėjusiem prie šio Kongreso 
prašo galingojo Marijos, Gai
lestingumo Motinos, užtarimo. 
Su meile Viešpatyje Jėzuje 
Kristuje Šventasis Tėvas malo
niai suteikia Jums savo apašta
linį palaiminimą". Pasirašė: 
Kardinolas Agostino Casaroli. 

— Izraelio kariai ir vėl puolė 
palestiniečius okupuotos Gazos 
srityje, kurių metu žuvo vienas 
palestinietis ir keturi buvo 
sunkiai sužeisti. 

Persitvarkymas tik 
žodžiais 

Paryžius. — Populiarusis 
prancūzas aktorius įves Mon-
tand, jau daug metų įsijungęs į 
žmogaus teisių gynybos sąjūdį, 
prancūzų televizijai duotame in-
terview išreiškė nuomonę, kad 
sovietinė valdžia labiau žodžiais 
negu konkrečiais veiksmais 
vykdo vadinamą persitvarkymo 
ir viešumo politiką. 

Montand priminė, kad Chruš
čiovo laikais iš sovietinio gulago 
buvo išlaisvinta žymiai daugiau 
politinių ir sąžinės kalinių negu 
dabar, atkreipė dėmesį, kad 
sovietų policinė sistema nėra 
panaikinta: ji ir toliau slopina 
bet kurį žmogaus laisvės pasi
reiškimą. Neteko girdėti, kai 
bėjo įves Montand, kad būtų 
buvę panaikinti sovietų darbo 
lageriai, kuriuose vis įkalinti 
nesuskaitomi kitaminčiai; 
režimas nėra atleidęs varžtų 
žmogaus teisių srityje. įves 
Montand įspėjo prancūzus blai
viai vertinti vadinamo persit
varkymo kursą Sovietų Sąjun
goje. 

rašo, kad šiuo metu Reagano ad
ministraciją sudaro daugiau 
profesiniai pasiruošę asmenys, 
negu kad buvo anksčiau. Ir tai 
esą ypač pastebima užsienio rei
kaluose. 

Nežiūrint įvykusių didelių 
pasikeitimų vyriausybėje — nuo 
Gynybos departamento, Centri
nės žvalgybos departamento iki 
Tautinės Saugumo tarybos vir
šininko pasikeitimų pagerėjo 
b iurokra t inė atmosfera ir 
sprendimų darymo eiga, sako 
aukšti Administracijos pareigū
nai. Sakoma, jog Gynybos 
departamentas turi būrį parei
gūnų, kurie gerai orientuojasi 
savo reikaluose. Taip pat esą 
daugiau išbalansuotos pozicijos 
Žvalgybos departamente ir di
delės patirties asmenys įjungti 
į Saugumo tarybos darbus. Tuo 
būdu pagrindiniai sprendimai 
daromi patyrusių ekspertų 
Ypač Žvalgybos naujasis 
viršininkas gerokai jau spėjo 
pertvarkyti CIA pareigas, kai 
William Webster perėmė virši
ninko postą balandžio mėnesį. 

Nebė ra ideologų 
depar tamentuose 

Valstybės departamente reiš
kiamas pasitenkinimas, kad 
daugelis ideologų, kurie kont
roliavo administracinius reika
lus ir tautinį saugumą yra 
pasitraukę ir jų vietas užėmė 
daugiau pragmatiški žmonės ir 
vidurio linijos. Sekr. Shultzo 
nuomonė ne visada sutinkanti 
su Baltųjų rūmų Saugumo 
tarybos nuomone, tačiau dabar 
greičiau esą galima susitarti. 

Tarp įvairių valstybės depar
tamentų esant i pagerėjusi 
procedūra, nes vykstąs geresnis 
bendradarbiavimas tarp depar
tamento viršininkų ir jų skyrių. 
Daugiau dėmesio skiriama 
geram darbo atlikimui. Esama 
visada tik skirtingų nuomonių 
ta rp Saugumo tarybos ir 
Gynybos departamento, tačiau 
perėmus Gynybai vadovauti 
Frank Carlucci, kuris buvo pats 
Saugumo tarybos viršininku, 
padėtis ir čia gerėjanti. Esą 
svarbūs valstybės gynimo reika
lai sprendžiami šaltai ir gerai 
juos ištyrus. Neseniai pasi
traukė iš Gynybos departamen
to Gynybos sekretor iaus 
asistentas Richard Perle, kuris 
buvo griežtai nusistatęs prieš 
Sovietų hagemoniją. Tuo suma-

— Washingtone Pašto gene 
ralinis direktorius Tisch 
pranešė, kad jis keliu mėnesių 
laikotarpyje pas i t rauks iš 
pareigų ir sugrįš į privačią 
tarnybą. Jis gavo atlyginimo 
99,500.00 dol., o privačioje tar
nyboje galėtų uždirbti žymiai 
daugiau. 

— Argonne laboratorijos 
mokslininkai surado būdą 
pagaminti motorui, kuris pagal 
naują technologiją sunaudos 
daug mažiau elektros ir bus 
žymiai pigesnis. 

— Chicagos miręs meras žėjo nuomonių skirtumai. 
Harold Washington dvejose 
banko sąskaitose paliko apie 
100,000 dol., bet jis nepaliko 
testamento, pranešė jo buvęs ad
vokatas Earl Neai. Jo šeimos 
nariai pranešė, jog pasklidus 
žinioms, kad jis galėjo būti 
nunuodytas arba kad galėjo 
naudoti narkotikus, paprašė 
patikrinti duomenis. Po tyrimų 
yra aišku, jog nerasta jokių 
žymių, kad būtų naudojęs ko
kainą, alkoholi ar kokią nors 
kitą substanciją, pranešė 
tyrimus atlikę du daktarai. 
— Beijinge apie tūkstantis 

studentų gatvėse reiškė 
protestą prieš kinų policiją, 
kuri nušovė vieną iš tų 
studentų, sakoma, už chuliga
niškus veiksmus. Tai pirmoji 
studentų demonstracija po 
praėjusiais metais įvykusių 
demnstracijų, kuriose buvo rei
kalaujama demokratijos. 

Paskut in ių metų darbai 

Ši paskutiniųjų prezidento 
Reagano metų administracija 
turėtų išsilaikyti iki naujo 
prezidento išrinkimo. Naujas 
profesionalizmas padėsiąs perei-

— Ital ijoje kyla antise
mitizmo banga ryšium su 
Izraelio elgesiu su palesti
niečiais. Žydų bendruomenės 
paprašė Italijos policijos 
apsaugos. 

— B a g d a d a s ir Teheranas 
pranešė apie Irano pradėtus ar
tilerijos puolimus ant Irako 
šiaurinėje jo dalyje. 

— P a n a m o s vyriausybės 
galva gen. Manuel Antonio 
Noriega išvažiavo su šeima į 
Dominikonų respubliką, gal būt 
atostogų... praneša diplomatai 
Panamoje. 

naujam prezidentui, kuris tuoj 
susidurs su dviem svarbiausiais 
klausimais - gynyba ir 
prekyba. 

Ir dabartinis prezidento 
Saugumo tarybos viršininkas 
gen. Colin L. Povvell vertinamas 
gerai. Vienas vyresnysis ad
ministracijos pareigūnas sako, 
jog ryšiai tarp Valstybės de
par tamento ir Tautinės 
Saugumo tarybos taip pat 
pagerėjo, kuo anksčiau nebuvo 
galima pasigirti. „Povvell yra iš
baigtas profesionalas. Jo ryšiai 
su pareigūnais yra puikiausi. 
Jis labai gerai žino reikalus ir 
greitai orientuojasi", sako 
aukštas Baltųjų rūmų oficialus 
a=muo. 

J i s — „master" vyriausybėje 

Frank Carlucci, kuris pakeitė 
griežtos laikysenos prieš komu
nistus Caspar Weinbergerį, 
kuriuo pasitikėjo prezidentas, 
esąs su naujomis idėjomis, 
kurias norįs pravesti Gynybos 
departamente. Jis vadinamas 
kaip „master" biurokratinėse 
valdžios formose. Tačiau ideolo
giniai reikalai dabar nebeturi 
pirmaujančios vietos, nes 
daugumoje vadovauja pragma
tistai. 

Pi rmas tarp lygiųjų 

Sekr. Shultzas turi didesnį 
balsą užsienio politikos vedime. 
To nebuvo tada, kai Carlucci 
buvo Saugumo tarybos viršinin
ku. Dabar ir jų ryšiai pagerėję. 
„Shultzas yra primuš inter 
pares, juo pasitikima ir jo pres
tižas vyriausybėje didelis", sako 
vienas iš Baltųjų u r n ų 
aukštųjų pareigūnų. Ideologija 
beturi mažesnę reikšmę. Car
lucci bus užsiėmęs su nepapras
tai sunkia problema, kaip ir kur 
sumažinti išlaidas ginklavimosi 
srityje ir kokia turėtų būti 
kariuomenė po pasirašymo 
vidutinio nuotolio raketų sutar
ties. 

Griežtieji „išmanevruoti" 

Paskutiniais metais yra labai 
sunku pravesti bet kokius nau
jus pakeitimus. Prasideda 
lapkričio mėnesio rinkimų 
laukimas. Naujos iniciatyvos, 
manoma, sunkiai imsis ir 
prezidentas. Tokie pragmatis
tai. kaip Iždo sekr. James Baker 
III ir Baltųjų rūmų štabo 
viršininkas Howard Baker nori, 
kad nebūtų susikirtimo su 
Kongresu ir kad prez. Reaganas 
baigtų savo terminą taikiai. 
Tie. kurie laikėsi griežtai prieš 
Sovietus, yra išmanevruoti, rašo 
Christian Science Monitor dien
raštis. Valstybes departamente 
yra nusistatymas realiam ir at
viram dialogui su Sovietų 
Sąjunga. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 12 d.: Arkadijus, 
Modestas, Tatjana, Linas, 
Šviesūnė, Sirtautas. 

Gruodžio 13 d.: Veronika. 
Hiliaras, Gilvė, Ilgaudas. Vyd-
mantas. 

ORAS 

Saulė teka 7:18. leidžiasi 4:37 
Temperatūra diena 31 i . 

naktį 25 1. 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

TREJOPAS 
SUSITVARKYMAS -

ŠIRDIES APSAUGOJIMAS (15) 

Sunkiausius darbus net tre-
jopus tu r ime p i rmiaus i a 
atlikti ir menkniekiais nepa
sitenkinti, norint savo šir
džiai sėkmingai talkinti. 

Medic in iškas r ag in imas 

Kiekvienam — tiek eiliniam, 
tiek ir profesionalui mūsiškiui 
— yra svarbios žinios, kaip gerai 
užlaikyti save: savo kūną. pro
tą ir asmenybę (nusiteikimus). 
Vien žinių čia tuo reikalu toli 
gražu negana. Norint taip gero 
užsilaikymo pasiekti, reikia tre
jopai susitvarkyti. 

1. Reikia turėti pakankamai 
savitvardos, be kurios sekantieji 
du būtinumai mažai ką padeda. 
2. Būtina t inkamai užlaikyti 
savo kūną. 3. Privalu atitinka
mai maitinti savo kūną, protą 
ir asmenybę. 

Bronė Bužinskienė gieda ir dainuoja 
Alvudo pažmonyje. Lietuvio sodyboje. 

Nuotr. M. N a g i o 

Be savitvardos net ir geriau
siai apie sveikatos užlaikymą 
žinantis žmogus nė nepajuda 
apsaugoje savo širdies nuo 
atakos. Štai. Chicagoje žymus 
politikas žinojo, kad jam reikia 
ne tik tikrintis sveikatą, ypač 
širdj, kad reikia sunormuoti 
svorj. suliesinti kraują, kad 
reikia sutvarkyti hipertensiją, 
nerūkyti, negirtauti... Bet kas iš 
tokių žinių, kad savitvardos 
neturėta. Užtai ir be laiko ant 
lentos atsigulė. 

Politikai nori rodytis visuo
menės akyse esą vispusiškai 
sveiki. Toks dabartinis pre
zidentas irgi nesitikrino kaip 
patar tas prieš r inkimus, nes 
vengė pas i rodyt i l i gu i s tu 
balsuotojams. Ir vos tik nebuvo 
sunaikintas storosios žafnos 
vėžio. J a m la iku jis buvo 
prašalintas, dar nespėjęs iš žar
nos nukeliauti j kepenis. Tada 
jam jau būtų buvę šaukštai po 
pietų. 

Čikagiškiui politikui nenu
sisekė toks apsileidimas sveika
tos srityje. Net pakartotinai 
savo gydytojo spiriamas tik
rintis širdį, jis per savo sargus 
atsakydavo numatytą dieną jo 
sveikatos tikrinimą. Jis jautėsi 

KRAUJOSPŪDŽIO D U O M E N Y S 

Norma Normalumo P a k e l t a s 
aukščiausia riba k r a u j o s p ū d i s 

Sistolinis (pirmasis) 
139 ar mažiau 
(130 geriausias) 140-159 

Diastolinis (antrasis) 
89 ar mažiau 
(80 geriausias) 90-94 

Antanas Baleška (kr. 
č iūnas sveiku maistu 

nesve ikas ir p r a m a t ė , kad 
reikės per t raukt i politinę veiklą 
širdį gydant . S tokodamas savi
tvardos t as poli t ikas prideramai 
nesi tvarkė, na , ir ne laukiamo 
svečio s t a iga sus i laukė: nuo 
seno laiko pr iskre tus ioms jo šir
dies ar ter i joms p a k a k o mažo 
kraujo k r e š u l i o . T a d a j a u 
sus iaurėjęs š i rd i e s ar ter i jos 
spindis buvo visai uždarytas. 
Negaudama su k rau ju maisto 
(deguonio ir k i tų medžiagų) 
didelė š i rdies r a u m e n s dalis 
sunyko. T a d a s ta ig i mir t is j am 
buvo ne i šveng iama . 

Šis s k a u d u s įvyk i s t egu l 
sukrečia k i ekv ieną mūsiškį ir 
pažadina g r i e b t i s re ik iamos 
veiklos š i rdies i r viso kūno 
apsaugai nuo įvairiopų negalių. 
Jei jau minė to mediciniškai 
apsileidėlio visi p r i e jo buvę 
gydytojai ir visos moderniškiau
sios mašinos neišgelbėjo, tai 
mums mirtingiesiems, tokio gel
bėjimo v a r g u s u l a u k s i a n t , 
reikia, visų savų menkysčių at
sisakius, visomis jėgomis steng
t is išvengti š i rd ies ar ter i jų 
prisk'retimo. Toks išvengimas 
yra gal imas, todėl j i s kiekvieno 
lietuvio tu r i būti la iku pradėtas 
prakt ikuot i . 

Jau š iandien, o n e rytoj mūsų 
tarpe tur i p r a n y k t i mėginimas 
visokeriopai te is in t i s dėl pra
sižengimų sve ika tos reikale. 

Nesuskaitomais būdais mūsiš
kiai mulkina save. neprisilaiky
dami gydytojo pa ta r imo . Štai 
vienas, sūr ios ka lakut ienos pri-
siriętęs vaišėse ir savo tu r imą 
pakeltą kraujospūdį padidinęs, 
aiškinasi, kad j a m reikia su 
visuomene bend rau t i k i ta ip , 
negu gydytojas bendrauja . 

O Čia savo minkš tų kaulų pri
deramai netvarkančioj i mūsiš
kė nepake l iamais skausmais 
strėnose skundž ias i ir šaukias i 
pagalbos l aba i pavėluotai , nors 
ji galėjo tokio blogio išvengti, 
n u m e s d a m a svorio perviršį , 
sveikai misdama ir gyvais jude
siais bei a t i t i n k a m a i s vaistais 
minė t ą b logį n u o s a v ę s 
tol indama. 

Štai dar viena nelaimingoji, 
savo krūtyje pavėluotai vėžišką 
guzą susekusi , l auk ia blogiau
sių dienų savo gyvenime. O 
nesunkiai ji galėjo tos nelaimės 
išvengti. Visos ki tos, ją atsi-
mindamos, imki te ši taip dvejo
pai elgtis 

1. Pačios t ik r ink i tės savas 
krūtis k a r t ą per mėnesį prieš 
veidrodį vonios kambaryje . 2. 
Darykitės k rū tų x-ray nuotrau
kas („mammography") : pirmą 
kartą 35 metų sulaukusios. Nuo 
40 iki 50 metų būdamos daryki
tės tokias n u o t r a u k a s kas ant r i 
metai. O po 50 metų — kasmet . 

O čia p u i k u s mūsiškis strėno
mis negaluoja ir n iekur pagal
bos neranda: vienas siūlo injek
cijomis t i rpdyti t a rps tuburkau-
linės pagalvėlės netvarką. Kitas 

Balys Brazdžionis. Stasys Ramonas ir Antanas Bal-

stiprinasi Alvudo pažmonyje, Lietuvio sodyboje. 

Nuotr. M. N a g i o 

— leidžia kortisoną. Vis be 
re ikiamų išdavų. J i s tikriausio 
gydymo nepradeda: neatlaidaus 
plaukiojimo ir masažo atsisako, 
nes darbai namuose jo laukią, 
nors į š i l tas vietas važiuoja 
mėnes iams kasmet , visus, jo 
manymu, neatidėliotinus dar
bus atidėjęs. 

O čia da r vienas apsileidėlis: 
petyje burzos uždegimą nunešęs 
kaulų laužytojui ir jo nepalei
džiamas, j au ant r i metai pas jį 
lankosi daugiau kaip dviem 
tūks tančia is žaliukų jam savo 
kišenę ištuštinęs. O tas peties 
skausmas , nors pradžioje stip
rus , savaime praeina, šildant ir 
gimnastikuojant . Taip ar pana
šiai dauguma geraširdžių nesi-
o r i e n t u o j a n č i ų sve ika to s 
r e i k a l u o s e m ū s i š k i ų y r a 
išnaudojami. 

O čia pensininkas , negeriąs 
daug skysčių, skundžiasi kietais 
viduriais ir visokie liuosavimui 
vidurių vaistai j am nepadeda. 
J i s tariasi negalįs be laksaty vų 
gyventi, prie jų priprato ir vidu
r ia i nustojo veikti. Tokiam nė 
Dangus negali padėti . Jis neša 
kryžių pa ts jį sau. užsidėjęs. 

I r tokių nelaimingųjų mūsiš
kių yra eilių eilės. Jiems vi
siems yra būt inas atgimimas — 
didesnio kiekio savitvardos -įsi
gijimas — tik t ada jie pajėgs 
visu pilnumu eiti j iems gydytojo 
nurodytu sveikaton keliu. 

N e m a ž a i m ū s i š k i ų y r a 
n u t u k ę 

Didelė dauguma Šio krašto 
žmonių, o taip pat ir lietuvių yra 
nutukę. J i e vargina savo širdį 

svorio numesiąs. Tada gydyto
jas sumažina tą sumą apie iki 
vieno svaro per mėnesį. Beveik 
visada pacientas sutinka, kad 
j am bus lengva taip nedaug svo
rio numesti. Tada gydytojas ant 
to ligonio ligos istorijos lapo 
užrašo to ligonio pavardę ir kad 
j is pasižada numesti savo svorio 
vieną svarą per mėnesį, o 
pacientas po tuo pasirašo. 

Dr. Rus tvirtina, kad ligonio 
parašas po „sutartim" padeda 
laikytis j am patartos dietos svo
r io sumažinimui Labai at
kakliems, gydytojo patar imo 
nepildantiems gydytojas dar 
pažada, jog jei jie numes tą 
vieną svarą per mėnesį, sekan
tis vizitas nieko nekainuosiąs. 

Na, ir kas atsįtiko? Dr. Rus 
tvir t ina, kad dalykai labai pa
gerėjo: nutukėl iai pacientai 
suliesėjo nuo tada, kai j is ėmė 
j iems tokiu būdu padėti. 

Matom, kaip žmogaus nusi
teikimo — jo būdo (jo asmeny
bės) aptvarkymas yra pagrin
dinis veiksnys1 .* visokiausioje 
žmogaus elgsenoje. Mes lie
tuvia i tvarkykįmės su savais 
nusiteikimais'<visose sr i tyse 
(toks tvarkymasis geriausiai 
sekasi nuo mažens pradėjus taip 
elgtis. Tada mums geriau seksis 
kovoti ir su skries- ataka, nes 
tada pajėgsime atidžiau pildyti 
gydytojo nurodymus. 

Pakel tas k rau jospūd i s 
neatidėliotinai t v a r k y t i n a s 

Per aukštas kraujospūdis ar
t ina širdies at&ką. Todėl kiek
vieno dar atsakančią galvą an t 

160 ar daug i au 

95 ar daug iau 

ir art ina ja i blogas dienas: nutu- P e č i u nešiojarrčiojo pake l tas 
kimas ar t ina širdies ataką, kaip kraujospūdis kontroliuotinas 
jis ją pr iar t ino daugiau negu neatidėliojant. Aukšto kraujo-
šimtu svarų nutukusiam Chica- J. 
goję politikui. 

Yra š imtai diet inių knygų, 
kuriose aprašomi įvairiausi ne
veiksmingi būdai suliesėjimui 
ilgesniam laikui. Vis naujų 
tokių dietų pasirodo, bet ir tos 
neveiksmingos ka ip ir prieš jas 
buvusios. Taip ir lieka mūsiškis 
nu tukęs ir tuomi tampa savo 
širdies priešu numer i s pirmas. 

Bet p a t a r k t u nutukėl iu i 
nepersivalgyti ir daugiau judėti 
— j is jo nepajėgs pildyti tol, kol 
n e a t g i m s sava asmenybe į 
daugiau savitvardos turintįjį. 
Tik tada nutukėl is ima ryžtis 
tvarkyt i s , nes iki tokio atgi
mimo, nu tukė l i s mano esąs 
s v e i k a s , n e p r i p a ž į s t a esąs 
asmenybe (nusiteikimais) kiek 
pasilpęš. 

Šiame reikale reikia padėti 
asmenybe past ipusiam apsi
tvarkyt i , re ikia jame sužadinti 
didesnį ryžtą, kad j is liautųsi 
kal t inęs paveldėjimą ir imtų 
ve ik t i su l iesė j imui : mažiau 
valgyti ir daugiau judėti. 

Kaip s u ž a d i n t i nus i t e ik imą 
sul iesėj imui 

I š Stra t ford (Connecticut) 
gydytojas Scott Rus savo pacien
t a m s siūlo būdą nutukimui 
sumažint i . Jie skat inami pasi
rašyt i svorio sutar t į („weight 
contract"), kuri ši taip atlie
kama. Pirmiausia gydytojas pa
klausia , kiek pacientas mano 
galėsiąs numest i svorio prieš 
sekant į vizitą už trijų-šešių 
mėnesių. Papras ta i , pacientas 
pasisako nerealist iškai daug 

spūdžio negalima pagydyti —jį 
tik sukontroliuoti įmanoma ir 
tuo būdu vienam širdies atakos 
prišaukėjui uždaryti burną. 

Pakel tas kraujospūdis pra
džioje yra nejaučiamas, todėl 
žmonės nesigydo. Užtai reikia 
net ir gerai besijaučiant tikrin
ti kraujospūdį (pailsėjus bent 10 
minučių) ir klausyti gydytojo 
patarimo dėl jo normalumo. 
liguistumo ir tvarkymosi. O 
gydytojas patar tų bedruskę 
dietą, ramumą, pasivaikščio
jimą ir reikale vaistų ėmimą, ko 
pacientas turėtų laikytis. Vado
vautis galima lentelėje paduo
t a i s ska ič ia i s . M i n t i n a i 
išmokime šiuos skaičius ir ne
klaidžiokime tamsybėje dejuo
dami dėl normalaus kraujospū
džio bei nekreipdami dėmesio į 
pakilusįjį. 

Sveikais ž ingsnia is ženk ime 
į n a u j u s metus ; 

Rūkantieji — iš rūkyklos išsi
nešdinkime. Savo ir artimo ner
vus gadinantieji —juos taisyti, 
lopyti pradekime. Tuščiakalbiai 
ir tokie rašeivos — vien tiesai 
burnas atverdami ir jon savą 
plunksnagraužiškumą nukreip
kime. Mediciniškos neklaužados 
— savos sveikatos, ypač širdies 
gerovės į grašius neiškeiskime. 
Burneles neaplenkiantieji — 
girtuoklėlėn takus užželdin
dami. Visi ki t i — geros valios 
dar ir šiais m e t a i s 
neprarasdami. 

Išvada. Nuo visokio apsilei
dimo savanoriškai atgimkime 
žmoniškai veiklai: sveikam 
galvojimui, normaliam jutimui 
ir t inkamai kūno priežiūrai. 
Liaukimės visų pirma jaudin
tis dėl lapo šlamesio, nes jaudi
nimui sukelta įtampa degina 
mūsų gyvenimo žvakę iš abiejų 
galų. Gana, o i gana mums taip 
savo gyvenimą, sveikatą ir 
ypač širdis dūmais versti. Visi, 
oi visi naujus metus pradėkime 
žmoniškai į juos žengdami! 

Visų, kuriems nereikia šio 
skyriaus skaityti, šis skyrius 
prašo talkinti jau minėtiems 
nelaimingiesiems. Tegul ir jie, 
Tvėrėju pasit ikėdami, saldų 
miegą, gera nuotaiką, geriausią 
knygą ir nuoš i rdų juoką 
pasikinkę, zovada lekia laimin
gesnių , sve ikesn iu savo 
gyvenimo keliu! 

Pas i ska i t y t i . Dale Carnegie; 
Stop Worrying and Start Living. 
Pocket Books, New York. 

JACKUI SONDAI - 95-RI 
Šio dienraščio vedamajame 17-kos metų socialdemokratų 

tžiūr. 1987.XII.29 laidą) b.kv. 
prisimena 1988 metais minė
t inų įvykių bei asmenų sukak
tis. Rašyaamas apie garbinguo
sius žmones, išminėjęs šimti
ninkus (visi jie jau mirę), niekur 
nebestabtelėjęs nučiuožia iki 
85-rių šiais metais sulauk
siančio Petro Babicko ir po jo 
penkmečių laiptais žingsniuoja 
žemyn. Žinodamas tolerantiš
kumą, jokiu būdu nepriekaiš
tauju, kad garbingo socialde
mokrato sukaktis būtų buvus 
tyčiomis nepaminėta, juoba, kad 
tarp šimtamečių prisiminė ir Jo
ną Vilkaitį. Rašinio pradžioje 
b.kv. net paaiškina, kad sukak
tuvių temai medžiagą jis vienas 
sulasiojo vieną savaitgalį. Tas 
netyčinis praleidimas man davė 
progą apie garbingąjį sukak
tuvininką pasakyti truput j dau
giau, negu tik vardą, pavardę ir 
gimimo datą. 

Jackui Sondai 95-ri metai 
amžiaus sueina kaip tik dabar, 
sausio vidury. Jackus Sondec
kis, vėliau pavardę susitrum
pinęs, gimė 1893 metų sausio 15 
Šašaičių k., Alsėdžių vis., Telšių 
aps., tad pačioje Žemaitijos 
širdy. Visas kitas datas tuo tar
pu praleisiu, palikdamas šimto 
metų sukakties iškilmėms. Tik 
štai keletas stambmenų. Eko
nomistas. Savivaldybininkas. 
Šiaulių miesto burmistras. Nuo 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
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pagal susitarimą 
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partijos veikėjas. Nacių okupa
cijoj žydų gelbėtojas, nors už tai 
grėsė mirtis. 

Naujieji ateiviai, kur ie išei
vijos spauda domėjomės, prisi
mename, kaip pakito-savaitraš
tis ,.Keleivis", kai Jackus Son-
da j j pradėjo redaguoti. Iš dau
geliui užgaulaus devynioliktojo 
šimtmečio pabaigos mentaliteto 
leidinio t apo š iuo la ik in iu , 
demokratišku, kultūringu. Kaip 
gaila, kad prieš porą dekadų vis 
dar „naujieji" pokario ateiviai 
nebespėjo masinia i Sondos 
,.Keleivio" pamilti ir, senie
siems kasmet būriais į kapą 
žengiant, pats „Keleivis" turėjo 
tyliai juos išsekti. 

O Jackus Sondeckis-Sonda te
begyvena Pietiniam Bostone ir 
š ta i p r adeda dv ideš imtą 
amžiaus penkmetį. Spėju, kad 
jis intensyviai rašo atsimini
mus. Linkiu garbiamam sukak
tuvininkui sveikam sulaukti 
šimtmečio ir dar likti gyvam tol, 
kol atsiminimai bus užbaigti. 

Alfonsas N a k a s 
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DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Penki . antr . *etv n penkt 

Reikalui esant atvažiuoju m \ namus 

Tel. RE-Henee 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 West S9th Street 

Vai: ptrm.. antr.. ketv ir penkt. 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 

Trec ir Sešt. uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: OLvmpic 2-415'' 

DR. P. KISIELIUS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

išskvrus trec' Sešt 12 iki4 vai popiet 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
O R T O P E D I N Ė S L I C O S -

C H I R U R G I J A 
6132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 

Te l . 925-2670 
1185 Dundee Ave.. Elgin. I I I . 60120 

Tel. 742-0255 
Valand<<s pagal susitarimą 

DR. L 0. PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Har lem Ave 
T e l . 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikr ina akis Pritaiko akinius ir 

Contact lenses" 
2618 W . 71st St. - T e l . 737 -5149 

Va i pagal susitarimą Uždaryta treč 

D r Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Spenalvbė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0889 
V'a! pirm . antr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v T ik susitarus 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTlCS — karūnėles. 
tilteliai, piokste'ės ir bendroji praktika 

2659 W 59 St. Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė - Vidaus ir plaučiu ligos 

2*36 W 7 1 M St., CMceae, M. 
Tai . : 434-0100 

11800 • M f l M M I Mgtiway 
Palo* l l a lg tm, M. < W 

312) 361-0220 312) 3*1-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURCIIA 
2656 W. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
5est pagal susitarimą 

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

Sunku pasakyti, ar viltis, kaip 
tokia, egzistuoja. Viltis yra kaip 
takelis laukuose. Ten niekuo
met kelio nebuvo, bet kai daug 
kas pradėjo ta vieta eiti, atsi
rado ir takelis. 

— Lusin Kinietis 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Ofiso tel RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 
Dr Tumasonio ofisą pereme 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Streot 
Tol. 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

Edmundas Vižinas. M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. 'prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 586 -7756 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

6-9; antr 12-6 penkt 10-12; 1-6 

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

2700 W. 43 St., Tel, 927—3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai. pagal susitarimą pinti., antr. 
Ketv. Ir penkt. nuo 3-7 v.v. 
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Varžtus atleidus 

NEĮPRASTI 
PASISAKYMAI 

„Mūsų plačiosios visuomenės 
sąmonė nuo istorijos užblokuo
ta: LTSR istorija visiškai užgo
žia apskritai Lietuvos istoriją; 
neregėtais tempais keičiamas 
kraštovaizdis trupina mūsų 
atmintį — dingsta kaimai, upe
liai su savo istorija, trumpa 
mūsų genealoginė atmintis — 
tai taip pat mūsų istorijos nu-
reikšminimo padarinys. Dėl to 
esame tar tum svetimi savame 
krašte. Nėra nė pėdos žemės be 
prasmingos praeities, o mes jos 
neprisimename. Ką čia šnekėt 
apie pėdą — nežinom, ar Ceklio 
ar Deltuvos istorinėj žemėj 
gyvenam. Mažėja mūsų darbų 
vertė. Žengi žingsnelį į šalį nuo 
padirbto darbo ir nustėrsti: ak
lo žmogaus padirbta, be istorijos 
jutimo. Antai dažnai nauja 
gyvenvietė — tai tik butas, o ne 
tėviškė. Iš tėviškės žemdirbys 
varu varomas neina, į kitą butą 
— pasistraksėdamas lekia. Žmo
nių sąmonėse įsitvirtino gyve
nimo suvokimo klišės". 

Šios eilutės paimtos ne iš 
kokių „užsienio lietuvių buržu
azinių nacionalistų" rašinių, bet 
iš pačios sovietinės spaudos ok. 
Lietuvoje. Konkrečiai iš Vilniu
je leidžiamo „Literatūra ir me
nas"' savaitraščio pr. metų nr. 
50 paskelbto ilgo rašinio antraš
te „Istorija šalia mūsų? Istorija 
su mumis?". Jame paskelbtos 
mintys iš pokalbio, kurį „glas-
nost" dvasioje vedė keli lie
tuviai istorikai ir rašytojai. 
Konkrečiai jų vardai, pavardės 
ir skliausteliuose gimimo datos: 
filologijos mokslų daktarė prof. 
Vanda Zaborskaite (gim. 1922), 
istorijos dr. Bronius .Vait
kevičius (1926), istorikas prof. 
Leonas Mulevičius (1927), isto
rikas doc. Alfonsas Eidintas 
(1952), rašytojai Vytautas Pet
kevičius (1930), Petras Dirgėla 
(1947) ir kritikas Alfredas Gus
čius. Pateikta citata — P. Dir
gėlos žodžiai. 

Tokie ir į juos panašūs pasi
sakymai susirinkimuose, pokal
biuose ir net spaudoje Lietuvoje 
nebe naujiena. Juose atvirai 
reiškiamos mintys, už kurias 
dar prieš keletą metų būtų tekę 
išvykti „meškas šukuot i" . 
Dabar Lietuvos rašytojai bei 
kultūrininkai pradėjo atvirai 
kalbėti ir viešai skelbti, ką jie 
iš tiesų galvoja. 

JAV LB VEIKLA 
TARPTAUTINĖJE SRITYJE 

„Iš istorijos išstumtas žmogus. 
Mūsų istorijos mokslo politika 
pokario metais nebuvo tokia, 
kokia turėjo būti. Istorija yra 
depersonalizuota... Ypač tary
binis istorijos mokslas. Jis kalba 
ir apie klases, ir apie socialinius 
sluoksnius, apie objektyvius 
dėsnius, o žmonių, asmenų, is
torinės konkretybės nėra. Ir be
je, dabar žmonės skaito A. Šapo
kos istoriją dėl to, kad jie nori 
sužinoti, koks karalius po kurio 
ėjo, ką jis buvo vedęs, kokius jis 
karus kariavo, kaip ten jam 
sekėsi. Žmonės nori žinoti apie 
žmones... Istorija, vis dėlto yra 
žmonių istorija. Šis mokslas 
apleistas". (V. Zaborskaite). 

Alf. Eidintas (pereitais metais 
lankėsi JAV-bėse ir čia rinko 
medžiagą savo rašomam darbui 
apie senąją lietuvių emigraciją) 
minėtame pasitarime, be ko 
kita, pasakė: ..Pradėjome atsi
riboti nuo LDK (Lietuvos didžio
sios kunigaikštijos) tradicijų 
kultūroje ir nebelaikėme ano 
meto paminklų savo kultūros 
dalimi. Tai klaida, kuri dar il
gai (ir brangiai) mus atsilieps. 
Dabar XIX a. pradžios ar 
vidurio kultūrininkų darbai pas 
mus jau ne tik tapo bibliogra
fine retenybe, bet dėl daugelio 
aplinkybių daugumos lietuvių 
ir nebepaskaitomi. Taigi dalis 
senosios l ietuvių kul tūros 
nebeprieinama ne tik kiek

vienam rašytojui ar istorikui, o 
visų pirma masiniam skai
tytojui". Šia proga Alf. Eidintas 
reikalauja išversti į lietuvių 
kalbą A. Vijūko Kojala- ;čiaus, 
J. A. Kraševskio, T. Narbuto is
torinius veikalus, net J. Dlugošo 
Lenkijos istorijos dalį, kuri 
liečia Lietuvą, J. Lelevalio stu
dijas, pagaliau V. Pietario 
, Algimantą", Vinco Kudirkos ir 
kitų autorių raštus, kurie ligi 
šiol okup. Lietuvoje buvo 
draudžiami. 

Rašytojas Vytautas Pet
kevičius, taip pat pereitais 
metais lankęsis Amerikoje, 
pasakė: „%& nuoširdžiai 
skaičiau visą ,Literatūroje ir 
mene? vykusią diskusiją ir netgi 
joje dalyvavau. Ruošdamasis jai 
užrašiau tą garsųjį M. Pokrovs-
kio posakį, kad istorija yra poli
tika, nukreipta į praeitį. Tą 
žmogų už tokį praeities trakta
vimą sudaužė, bet praktikoje 
nuo šios taisyklės tarybinė is
torija beveik nesitraukė. Toks 
istorijos supratimas mums pa-

I darė didžiulių nuostolių. Ypač 
mūsų, lietuvių, kultūrai ir li
teratūrai. Aš — buvęs partinis 
ir komjaunimo darbuotojas, to
dėl puikiai žinau, kokia brangia 
kaina mes už tai sumokėjom. 
Mieli istorikai, eidamas į šį 
disputą, buvau pasiryžęs su ju
mis kautis, bet, pasirodo, jūs 
visiškai puikiai orientuojatės si
tuacijoje ir gerai suprantate. 
Mes, rašytojai, padarėme kur 
kas mažiau propaguodami Lie
tuvos istoriją. Mūsų gėdai mes 
ligi šiol nesugebėjom išleisti V. 
Pietario ,Algimanto'. Neišlei-
dom V. Kudirkos raštų ir dar 
labai daug ko nepadarėm... Lie
tuvių tauta visus penkis amžius 
savo didžiųjų kaimynų buvo tie
siog smaugiama, ir nežinia už 
ką... Nesuprantu, iš kur atsi
rado toks keistas tų vadinamų 
socialinių užsakovų potroškis 
grįsti istoriją melu, prasimany
mais, tas plebėjiškas noras 
aukštinti tiktai save, aplinkui 
nematant nieko gera. Todėl mes 
negalim normaliai parašyti ir 
apie dabartį. Ilgą laiką, norint 
rašyti apie kokią nors istorinę 
asmenybę, reikėjo gauti leidimą 
iš ,aukščiau\ Aš norėjau pa

rašyti apybraižų apie A. 
Sniečkų, bet pasirodė, kad tai 
daryti negalima... Mes turime 
nepaprastai gražią istoriją ir 
kodėl gėdimės jos. Štai kur 
esmė. Aš labai nuoširdžiai prisi
pažįstu, kad iki šiol fakto-
grafijos atžvilgiu sąžiningiausiu 
darbu laikau A. Šapokos ,Is-
toriją"... 

Vėl V. Petkevičius: „... Aš 
buvau dviejuose rašytojų plenu
muose — baltarusių ir ukrai
niečių — ir labai nustebau, kad 
visoje Baltarusijoje beveik 
nebeliko vidurinių mokyklų 
baltarusių kalba. Juk ta i 
nusikaltimas. O viskas prasi
dėjo nuo istorijos. Mes baigiam 
iššluoti Lietuvos istoriją iš lie
tuviškų mokyklų, o kur tai 
veda, nesunku atspėti.. Mes per 
daug įpratom šnekėti, kad mūsų 
praeitis buvo tamsi ir juoda, o 
dabartis be galo šviesi. Tai 
profanacija". 

Pasisakymai drąsūs, teisingi. 
Gal ir mes galėtumėm po jais 
„pasirašyti". Vis dėlto abejo
jame, ar jie praktiškai bus 
vykdomi. Juk ir M. Gorbačio
vas, daug ką keisdamas, paliko 
senuosius KGB nuostatus ir 
visą kagėbistų aparatą. Taip po 
1975 m. buvo susemti visi „į 
paviršių" išlindę Helsinkio 
komitetai. Pereitais metais 
buvo leistos demonstracijos 
Vilniuje, Rygoje, Taline, bet jų 
dalyviai buvo suiminėjami, tar
domi, baudžiami. Taigi ar neiš
tiks panašus likimas ir mūsų 
kultūrininkų? 

b. kv. 

Nors pagrindinis JAV LB po-
litinės-visuomeninės veiklos 
dėmesys yra skiriamas ryšiams 
palaikyti su JAV valdinėmis 
įstaigomis, Kongresu ir mūsų 
tikslus puoselėjančiomis or
ganizacijomis, nepamirštama ir 
tarptautinio pobūdžio veikla. 
Stengiamasi atlikti tuos darbus, 
kuriems kiti laisvinimo veiks
niai pritrūksta laiko, darbo 
rankų ar noro. Krašto valdyboje 
tarptaut inės srities veikla 
rūpinasi vicepirm. Algimantas 
Gureckas. Pasinaudojant jo pa
teiktu pranešimu ne per seniau
siai St. Petersburge vykusiai 
JAV LB XI-sios tarybos sesijai, 
su keliais tarptautinės srities 
veiklos pavyzdžiais norima ir 
supažindinti. 

Memorandumas lietuvių 
mažumos persekiojimo 

reikalu 

Pereitais metais buvo paruoš
tas ir visoms 35 Vienos konfe
rencijoje dalyvaujančioms vals
tybėms pasiųstas išsamus JAV 
LB krašto valdybos memo
randumas dėl Gudijai priskirtos 
Rytų Lietuvos, Karaliaučiaus 

srities ir Sibiro lietuvių per
sekiojimo bei prievartinio rusi
nimo. Pažymėta, kad savo 
elgesiu Sov. Sąjunga laužo 
Helsinkio baigiamojo akto VII 
principą. 

Memorandume nurodyta, kad 
Sov. Sąjunga 1939 m. pasilaikė 
ir prie Gudijos prijungė didelę 
dalį teritorijos, kurią 1920 m. 
taikos sutartimi buvo pripaži
nusi Lietuvai. Ten gyvena apie 
50,000 lietuvių, kurie beatodai
riškai diskriminuojami ir prie
varta rusinami, laužant jų tau
tines ir žmogaus teises. Šis tei
gimas dokumentuotas prie 
memorandumo prijungtu Gar
dino srities Varanavo rajono lie
tuvių atsišaukimo į užsienio lie
tuvius vertimu, kurį paruošė 
Lietuvių informacijos centras. 
Taip pat prijungtas Lietuvių 
mokslų akademjos žemėlapis, 
kur parodyti lietuvių gyvenami 
plotai Gudijai pr iskir tame 
krašte. 

Toliau kalbama apie Kara
liaučiaus sritį — Mažąją Lie
tuvą. Pr imenama, kad 
Potsdamo konferencija šį kraštą 
pavedė Sov. Sąjungos admi
nistracijai iki taikos konferen
cijos. Ši šiaurinė Rytprūsių dalis 
nuo amžių buvo gyvenama 
lietuvių ir todėl buvo vadinama 
Mažąja Lietuva. Po II-jo 
pasaulinio karo dauguma šio 

ALGIMANTAS S. GEČYS 

krašto gyventojų buvo dirbtiniu 
būdu sovietų išžudyti, o išlikę iš
vežti į Sibirą ar išvaryti į Vokie
tiją. Kraštas buvo apgyvendin
tas rusų ir gudų kolonistais. 
Dabar ten gyvena 20,000 lietu
vių, kurie, kaip ir Gudijoj, prie
varta rusinami. Karaliaučiaus 
srityje nėra lietuviškų mokyklų, 
laikraščių, knygų, kultūrinių 
organizacijų ir bet kokios 
lietuviškos veiklos. 

Apie 40,000 lietuvių trem
tinių yra pasilikę Sibire. Jiems 
taip pat neleidžiama jokių lie
tuviškų mokyklų, laikraščių ir 
organizacijų. 

Tuo tarpu rusams Lietuvoje 
nieko netrūksta. Jie turi rusiš
kas mokyklas savo vaikams, 
Lietuvoj leidžiamus rusiškus 
laikraščius, žurnalus, Lietuvoj 
spausdinamas rusiškas knygas, 
rusiškus teatrus, televizijos ir 
radijo programas. 

Minėtas memorandumas taip 
pat buvo pasiųstas Helsinkio 
komisijai JAV Kongrese, vals
tybės sekretoriaus padėjėjui 
žmogaus teisėms ir žmoniškumo 
reikalams, Valstybės depar
tamento Pabaltijo kraštų ir Sov. 
Sąjungos skyriams. Buvo gau
tas itin šiltas atsakymas iš 
Olandijos delegacijos vadovo J. 
H. Meesman, kuris pranešė, kad 
jis pats kėlė lietuvių mažumų 
persekiojimą Vienos konfe
rencijos debatuose. Kiti at
sakymai buvo gauti iš D. Bri
tanijos, Ispanijos, JAV-ių ir 
Lichtenšteino delegacijų, o taip 
pat ir Helsinkio komisijos ir 
Valstybės departamento Sov. 
Sąjungos skyriaus. „Amerikos 
Balsas" apie JAV LB keliamą 
lietuvių mažumos persekiojimo 
klausimą informavo už gele
žinės uždangos. 

Informacija Kinijai 
ir Japonijai 

Kiniją jau senokai domina Pa-
batijo valstybių okupacijos 
klausimas. Ledus į Kinijos aka
deminius sluoksnius pralaužus 
„Lituanus" žurnalui, JAV LB 
užmezgė ryšius su valdinėmis 
įstaigomis ir joms nukreipia 
įvairią informaciją, dokumen
tuojančią žmogaus teisių pažei
dimus. Japonijos dėmesys Pa
baltijo valstybėms išplaukia iš 
japonų noro a tgaut i Sov. 
Sąjungos paveržtas salas. A. 
Gureckas prieš keletą metų 
Hokkaido vykusioje konfe
rencijoje turėjo progą atstovauti 

JAV LB-bei, užmezgė ryšius su 
valdžios pareigūnais ir aka
demikais. Nuo tada natūraliai 
vyksta susirašinėjimas ir keičia
masi informacija. 

Memorandumas apie lietuvių 
mažumos persekiojimą kartu su 
medžiaga apie Rytų Lietuvą ir 
Lietuvos padėtį tada buvo 
pasiųstas kelioms Kinijos ir 
Japonijos įstaigoms bei in
stitucijoms. Su memorandumu 
joms buvo siunčiami Algirdo 
Budreckio suredaguotas studijų 
rinkinys „Eastern Lithuania", 
vilniečio Petro Česnulio atsimi
nimai „In the Shadow of the 
White Eagle", PLB paruošti me
morandumai Vienos konferenci
jai, Šveicarijos užs. reik. depar
tamento raštas dėl Pabaltijo 
valstybių sovietinės aneksijos 
nepripažinimo ir kita dokumen
tinė medžiaga. Šios siuntos buvo 
pasiųstos Kinijos užs. reiki, 
ministerijos Sov. Sąjungos ir Ry
tų Europos kraštų departamen
tu i , Kinijos visuomeninių 
mokslų akademijos sovietų ir 
Rytų Europos studijų institutui 
Beijo, Japonijos užs. reiki, 
ministerijos sovietų skyriui, 
Hokkaido universiteto slavų 
tyrimų centrui ir Tyrimų cen
trui sovietų klausimams Omiya, 
Japonijoj. 

Netikslumų žemėlapiuose 
ati taisymas 

Nors JAV LB rūpesčiu visuo
se JAV-ių valdžios departamen
tų ir įstaigų leidžiamuose 
žemėlapiuose dabar yra sugrą
žinta pastaba apie Pabaltijo 
valstybių sovietinės aneksijos 
nepripažinimą, Lietuvos vaiz
davimas kai kuriais kitais 
atžvilgiais krašto valdybos 
nuomone vis dar nepatenki
namas, nes neatitinka tikrosios 
teisinės padėties. Krašto valdy
ba todėl pasirūpino šiuo klau
simu paruošti teisinę studiją, 

kurią pasiuntė Valstybės 
departamento geografijos 
skyriaus direktoriui. Geogra
fijos skyrius bent dalinai sutiko 
ištaisyti nurodytus netikslumus 
ir šiuo metu tenka nekantriai 
laukti kiekvienerių metų pra
džioje pasirodančių naujų 
žemėlapių laidų. 

National Geographic Society 
leidžiamame pasaulio atlase ir 
žemėlapiuose nuo 1981 m. 
išimta anksčiau buvusi pastaba, 
kad JAV-bės nepripažįsta 
sovietų įvykdytos Pabaltijo vals^ 
tybių aneksijos. Pastabos 
įrašymui sugrąžinti JAV LB 

krašto valdyba pasiuntė memo
randumą National Geographic 
Society, prašant pastabą įrašyti 
į naują atlaso laidą ir draugijos 
leidžiamus žemėlapius. Mūsų 
teigimams sustiprinti buvo pri
jungtas JAV-bių prezidento pa
reiškimas, Kongreso rezoliucija, 
Amerikos misijos prie Jungtinių 
Tautų ir Valstybių depar
tamento pareiškimai, o taip pat 
Vokietijos federalinės respub
likos, Prancūzijos ir Šveicarijos 
užsienio reikalų ministerijų 
raštai šiuo klausimu. 1987 m. 
gruodžio 2 d. laišku JAV LB 
krašto valdyba buvo pain
formuota, kad National Geogra
phic Society kartografijos sky
rius priima dėmesin pastabos 
įrašymo klausimu pateiktus pa
geidavimus. 

Nenuoseklumų pasitaiko ir 
mūsų pačių žemėlapiuose bei 
informaciniuose leidiniuose. 
Teigiamai reikia vertinti nese
niai priimtą ir spaudoje paskelb
tą PLB valdybos pasisakymą 
dėl Lietuvos sienų žymėjimo 
išeivijos leidžiamuose žemėla
piuose. Reikia tikėtis, jog šis 
pasisakymas išspręs Mažosios 
Lietuvos — Karaliaučiaus sri
ties vaizdavimo klausimą ir su
vienodins skirtingai rodomos 
Lietuvos sienos su Lenkija 

. žymėjimą. 

Kontaktai su spauda 
Dažnai susidaro įspūdis, kad 

spaudoje pasirodę straipsniai 
atsiranda kitataučių gera valia, 
be lietuviškų institucijų indėlio. 
Iš tikrųjų daug kur lietuviai 
prikiša savo trigrašį, kaip pa
rodo konkretūs pavyzdžiai. 

Šv. Tėvui lankantis pereitą 
vasarą Lenkijoje, Associated 
Press (AP) paskelbė žinią, kurio
je tarp kitko buvo pasakyta, jog 
Lietuva tarpukario laikotarpiu 
priklausė Lenkijai. LB-nei teko 
skubiai reaguoti. Buvo kon
taktuota AP įstaiga New Yorke. 
Pirmieji atsakymai buvo aiškiai 
nepalankūs. Aiškinta, kad AP 
klaidų neatitaiso. Spaudimas 
buvo tęsiamas. Po kelių dienų, 
po telefoninės diskusijos su AP 
užsienio skyriaus redaktoriumi 
AP išleido oficialų atitaisymą, 
kur sakoma, kad Lietuva tuo 
laiku buvo nepriklausoma vals
tybė, nors dalis jos teritorijos 
buvo užimta Lenkijos. 

Paskelbus apie rugpjūčio 23 
dieną ruošiamą demonstraciją 
Vilniuje prieš Molotovo-Rib-
bentropo 1939 m. slaptuosius 
susitarimus, JAV LB kontak
tavo Associated Press ir „The 
New York Times" užsienio sky
rius. Prašyta jų į Lietuvą pa
siųsti korespondentus. Jiems 
skubiai pasiųsta Lietuvių infor

macijos centro paruošta in
formacija. „The New York 
Times" korespondentas Bill 
Keller pr ieš išvykdamas į 
Vilnių LB-nei skambino iš 
Maskvos papildomos informa
cijos, kuri jam buvo suteikta. 
Keller į Vilnių nuvyko, stebėjo 
demonstraciją ir apie ją „The 
New York Times" paskelbė 
išsamų pranešimą. 

Santykiai su Lenkijos 
pogrindžiu 

JAV LB kartu su PLB palaiko 
nuolatinį kontaktą ir veda 
dialogą su dviem Lenkijos po
grindžio organizacijomis: 
Niepodleglosc (Nepriklausomy
bė) ir KOS (Visuomenės pasi
priešinimo komitetu). Dialogas 
vyksta lėtai, nes kartais užtrun
ka kelis mėnesius, kol po
grindžio pas i sakymai mus 
pasiekia, ir tiek pat, kol mūsų 
atsakymai patenka į Lenkiją. 

Iš Bendruomenės pusės svar
bus buvo 1986 lapkričio 24 d. at
sakymas į keturių Lenkijos po
grindžio organizacijų pasiūlymą 
laikytis dabartinių sienų tarp 
Lenkijos iš vienos pusės ir 
Ukrainos, Gudijos bei Lietuvos 
iš kitos. Atsakyme buvo aiškiai 
išdėstytos būtinos sąlygos lie
tuvių - lenkų santykiams išly
ginti bei bendradarbiauti. 

„Niepodleglosc" organizacija 
veda dialogą ne tik su Bend
ruomene, bet ir su Vliku, tačiau 
Vlikas ir Bendruomenė šiuo 
klausimu nesikalba ir vienas 
kito neinformuoja. Lietuviš
kiems interesams tokia padėtis 
yra tikrai nenaudinga. Būtų 
tikslinga, kad bent dialogui su 
lenkais ir su tuo surištiems 
klausimams Bendruomenė ir 
Vlikas sudarytų vieną bendrą 
politinę komisiją. Tuo klausimu 
pageidavimą pareiškė ir Wa-
shingtone pereitą rudenį vykusi 
lietuvių politinė konferencija. 

IŠRADIMĄ* 
ELEKTRIFIKACIJOJE 

Argonne laboratorijos moksli
ninkai sukūrė pirmą motorą, 
kuris naudoja naujai išrastus 
ypatingo laidumo elektros pa
skirstymo takus. Ištobulintas iš
radimas gerokai atpigins elekt
rą. 

CHICAGA AUGS 

Northwestern Illinois plana
vimo komisi ja paske lbė 
apskaičiavimus, rodančius, kad 
Chicagos metropolinė sritis 
2010 metais turės arti 8.2 mil. 
gyventojų, apie 15% daugiau, 
negu parodė 1980 m. surašinė
jimas. Labiausiai augs Auroros 
ir Naperville priemiesčiai. 

DANGORAIŽIO SESELIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 
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— Sugrįšiu, — pasakė, bet jos kojos buvo lyg 
medinės. 

— Sugrįškit, — atsakė pagyvenęs, stambios krū
tinės žmogus, matęs nemažai biznio nesėkmių. 

— Kada nors... 
— Tikriausiai ilgai niekam patalpos neišnuomuo-

siu, bent šiuo metu nėra jokios vilties. 
Dabar visur taip, galvojo Prūsas. Biznio kreivė 

nusileido ir po ilgos gerovės bus ilgas išsikvėpimas. Tai 
ne mano kaltė ir atsisakau kaltinti ką nors. Iš ilgai 
semto pelno dabar galiu gyventi siūbuodamas kaip 
laivelis ant bangų. 

Siūbavimo blogis yra čia kaip ekonominė doktrina 
ir aš esu paliestas, kratomas ant neužlygintų greitkelio 
duobių, bekrapštydamas retėjantį viršugalvį, apie 
smunkančią ekonomiją galvojo Prūsas. 

Biznio piramidės viršūnėje yra federaliniai bankai, 
biudžeto ir ekonomijos ministeris. Jie ima mokesčius, 
krize ir bedarbiais rūpinasi. Pinigų vertės smukimui 
sustabdyti, galvojo Prūsas, dar didesnis nedarbas prasi
dės. Didesni procentai reikalaujami už skolas. Tačiau 
ekonominė būklė tarsi užšaldoma. Nebeišrinktus, iš
laidžius demokratus pakeitė griežti respublikonai ir 
tapo dar blogiau. 

Taip ratas ir sukasi, galvojo Prūsas, grįždamas 
namo. Taip ilgai bus... Nors pelną, gautą kontoroj, man 
nereikės išleisti, nes tas velnio neštas ir pamestas 
Devinskis pasiūlė puskvailį darbą. 

— Tai kaip? — pasitiko jį namuose Elenutė ir šyp
telėjo turbūt supratusi iš Prūso linksmo veido, kad 
pasisekė. 

— Už kelių savaičių pradedu, — atsakė Prūsas. — 
Tai darbas, kokio niekada nesu dirbęs. 

— Koks? 
— Toks, kurio nekenčiu. Darbo tabelės, konstruk

cijų inspekcija, kompiuteriai. Matyt dėl to nepasirodė 
nė Glowertis. Su kažkokiu Devinskiu kalbėjau. 

— Vis tiek gerai. 
— Neturiu jokio patyrimo. Norėjo, kad darbo 

neimčiau, bet sutikau ir dirbsiu. 
— Geriau, negu nieko. 
— Iki to laiko, Elenute, gal važiuojam prie Atlan

to atostogų? 
— O kontoros darbeliai rūsy? 
— Nepabėgs. Grįžęs užbaigsiu. 
— Tai rytoj ir lekiam. 
Jai išbėgus pas kaimynę, kad ši pasergėtų jų 

namus, Prūsas matė, kokia linksma ji gali būti. Per 
Glowertį atsirado išeitis ir galima bus net ramiai 
paatostogauti. 

Gyvenime juk reikia griebtis to. kas tau po ranka, 
net tokio puskvailio darbo, kurio gerai neišmanai. Ko 
kito galėtų griebtis? Darbų nėra, visur kaip iššluota. 
Prie jūros užmirš kontoros rūpesčius ir bankrotą. Šiame 
krašte tik taip gali išlikti sveiko proto ir nesuirzęs. 

Gerai nusiteikęs Prūsas lėtai ėjo kambariais, žiū
rėdamas ką reikėtų pasiimti kelionei. Rado meškerio
jimo įrankius, patikrino juos prisimindamas, kaip 
gerais kontoros laikais žuvaudavo. Jei žūklė sekdavosi, 
tai užmiršdavo visus rūpesčius. Traukdavo užsikabinu
sias žuvis net kvapą sulaikęs kaip laukinis. Tarsi žuvis 
būtų jo vienintelis maistas. 

Žūklės įrankius sudėjęs, patikrino knygų lentynas. 

Ką gi skaitys ilgais vakarais be televizijos? Lietė ne
baigtas skaityti indų filosofų knygas, jas vartė. Paėmė 
tą, kuri jį mokė kaip reikia mąstyti, kitą — kaip mėgti 
gamtą. Ištraukė iš knygų lentynos dvi vokiečių kalba 
Rilkės ir Traki knygeles. 

Lietuviškos knygos jį retai kada versdavo susimąs
tyti. Skaityti jas buvo lengviau už vokišką ar angliš
ką tekstą ir jos primindavo jam tautiečius salėj ar šven
toriuje. Jas greitai ir perskaitydavo. Dėl visko įsimetė 
į krepšį ir darbo tabelių knygą. 

Tai va. Elenutė pasiims kas jai patinka. 
Pakėlęs savo krepšį Prūsas jautė, kad atostogas jau 

pradėjo prieš kabinimąsi į naują karjerą. 

Užrašęs pastabas ir abejones ant Prūso pareiškimo, 
Devinskis užsimetė lietpaltį ir pakeliui įdavė 
pareiškimą buhalterijai, kad algą nustatytų. 

Prie Marilinos stalo jau stovėjo suvynioti du dideli 
rituliai braižomojo popieriaus, kuriuos ši jam pakišo 
po pažastim ir juokais lengvai pastūmė i atvažiuojantį 
liftą. 

— Ar vienas visus išbraižysi? 
— Ja-a. Per tūkstantį ir vieną naktį. 
— Ar daug turėsi padėjėjų" 
— Ali-babą ir dvidešimt aštuonis plėšikus. 
Sukrovęs popieriaus ritulius prie kitų kartono dėžių 

į automobilį, Devinskis išvažiavo Grand pastato 
linkme. 

Teisybė, galvojo, kad jam paskyrė nelengvą darbą. 
Visi brėžiniai dangoraižiui turėtu būti kuo greičiau
siai išspręsti ir išbraižyti. Žmonės dirbs net vakarais. 
Jei tas negelbės, prieš projekto galą miegos ant kėdžių 
ar ant kilimo — jų neišleis. Vėl tęs darbą anksti iš ryto. 

(Bus daugiau^ 
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Mūsų korespondentas Europoje 

(Pabaiga) 
Malonu buvo pamatyti vieto

vę kur taip yra gerbiami vyres
nio amžiaus žmonės. Su gra
žiausiais prisiminimais pali
kome Sun City. Mūsų giliausia 
padėka priklauso kun. A. 
Valiuškai už taip nuoširdų 
priėmimą ir pagalbą. Garbė ir 
pasididžiavimas lietuviams, 
turint tokį kunigą. 

Aplankėme valstijos istorinį 
parką Fort Verde, kur 1865 m. 
buvo Amerikos kariuomenė ir 
kovojo su indėnais. Yra išlikę, 
prižiūrimi 4-ri pastatai, kurie 
liudija tų laikų gyvenimą. 
Galima matyt i 1873 m. 
telegrafo ir heliografo (ilgų 
distancijų susisiekimo) sistemą, 
indus kur 1880 m. laikydavo 
vaistus ir pritvirtindavo prie 
mulo keliaujant, tų pat metų 
kareivių uniformas, ginklus, 
indėnų moterų rūbus, žemėla
pių kovų nuotraukas. Matytie
ji kalnai priminė ankstyvesnes 
filmas iš kovų su indėnais. Iš 
indėnų laikų yra išlikusi 
stipriausiai pastatyta Monte-
zuma pilis. Vienintelis prieš
istorinių laikų pastatas indėnų 
buveinės 5 aukštų ir 20 
kambarių, tai stati uola iš kal
kėtų akmenų. Išlikę yra akme
niniai įrankiai, peiliai, kūjai, iš 
kaulų darytos adatos, ylos, audi
niai iš medvilnių (cotton). Anų 
laikų žmonės augino javus 
kukurūzus, pupas, medvilnę. 
Namus statė vieno kambario iš 
stulpų, lazdų ir dumblo. Ari
zonoje yra apie 44,000 indėnų, 
kurie yra nariai 14 skirtingų 
genčių (tribes) ir užima apie 19 
milijonų akrų žemės. Jie yra 
garsūs poezija, gražiomis vilno
nėmis antklodėmis, kilimais, 
puikiais sidabro ir kitų pa
puošalų išdirbiniais. 

Oak Creek Canyon su didin
gomis raudonomis uolų sieno
mis ir smailais bokštais kylan
čiais iki 2,500 pėdų nuo slėnio 
sudaro be galo impozantišką 
vaizdą ir pritraukia turistus, 
žuvautojus, menininkus, foto
grafus tarp Flagstaff ir Sedona. 

Sedona yra gražus miestas, su 
daug galerijų, tai meno centras. 
90 pėdų aukštyje ant uolos 1954 
m. pastatė katalikų Sedona's 
Chapel of the Holy Cross kry
žiaus formos. Bažnyčią pado
vanojo menininkė ir skulptorė 
Marguerite Brunsvvig Staude. 
Jos žodžiai: „Mano privilegija 
yra padovanoti puikų paauk
suotą narvelį". Kvapą uži
mantys vaizdai yra važiuojant 
nuo Sedona iki Schnebly Hill. 
Iš vienos moters, tarpe pirmų 
apylinkėje apsigyvenusiųjų, var
do, visas Sedona miestas gavo 
pavadinimą. Kelias per Oak 
Creek Canyon buvo pravestas 
1914 m. 

Flagstaff yra šiaurės Arizonos 
universitetas, o granito kalnų 
papėdėje gražus Kingman mies
telis. Leidomės žemyn apie 20 
mylių, tarp kalnynų vienas už 
kitą gražesnių į Hoover Dam ir 
pasiekėme Las Vegas, Nevada. 
Pasidžiaugę Las Vege, važia
vome Arizonos link prie Davis 
Dam. Pervažiavome Colorado 
upę. kurios viena pusė priklau
so Arizonai, o kita Nevadai. 
Sustojome naujutėliame ku
rorte ant krantų gražiosios Col
orado upės, kur vienas po kito 
statosi lošimo namai: Sam's 
Town. Riverside, Nevada 
klubas, Pioneer, Edgewater. 
Liepos mėn. 1 d. buvo atidarytas 
The Colorado Belle, tai di
džiausias laivas pastatytas 
dykumoje nuo Nojaus Arkos 
i'Noah's Ark). Laiva. '.ainavo80 
milijonų dolerių, yra 600 pėdų 
ilgio, nuo žemės atskirtas 
grioviu ir susidaro įspūdis, kad 
jis plaukia ant vandens. 

Pagal Colorado upę per gražų 
Riviera miestuką privažiavome 
Parker Dam pastatytą 1938 m. 

Tai giliausia užtvanka pasauly, 
kuri suformavo Havasu ežerą 
45 mylių ilgio ant Colorado 
upės. Kalnų papėdėje yra 
gražusis Havasu miestelis. Čia 
yra namai vieno ir tik vienin
telio London tilto. 

Prie tilto yra gražus anglų 
kaimelis. Visa vietovė vadinosi 
The London Bridge Kurortas. 
Laivu Dixie Belle galima 
pamatyti įžymias vietas. 
Miestelyje yra labai geri 
viešbučiai. Pagal 1985 m. su
rašymą buvo 17,880 gyventojų. 
Miestelis yra apie 20 m. 
senumo. Labai daug yra parkų, 
gražūs Colorado upės ir Hava
su ežero paplūdimiai. 

Tūkstančiai žmonių atvyksta 
kasmet pažiūrėti šią istorinę 
vietą. The London Bridge buvo 
parduotas McCulloch Oil Co., už 
2,460,000 dolerių 1986 m. Tiltas 
buvo išardytas ir atgabentas 
laivu 10.000 mylių iki Long 
Beach, Ca., o iš ten į Havasu 
miestą ir patalpintas į 7 akrų 
užtvertą sandėlį. Taip pat buvo 
atgabenta 33,000 tonų granito. 
Mr. McCulloch galvojo, kad 
idealiausia vieta tam tiltui yra 
Lake Havasu. Visas tilto per
vežimas ir darbas kainavo 
7,500,000 dolerių. Inžinieriui 
Robert Beresford iš Notting-
ham. Anglijos, buvo pavesta 
atstatyti London Bridge ir Lake 
Havasu miestą. Jis turėjo kopiją 
originalo. Tiltas buvo pastatytas 
ant žemės. Kai užbaigė tiltą,su 
ekskavatoriumi (mašina kasti 
žemę) iškasė žemę ir leido tekėti 
ežerui po tiltu, padarant salą. 
Buvo pašalinta 2 milijonai kubi
nių jardų žemės. Tiltą užbai
gė The Lord Mayor of Lon
don, dalyvaujant Jack Williams, 
Arizonos gubernatoriui. Robert 
P. McCulloch, Sr., yra įkūrėjas 
(founder) tilto kuris jungia 
Havasu miestą su sala. Saloje 
yra labai gražus Island Fashion 
Mali. parkai, maudynės. 

Arizona yra Amerikos grei
čiausiai auganti valstija. Ji turi 
didžiausią požeminę vario 
kasyklą, yra antroji sidabro pro
dukcijomis, 4-oji aukso kasyklo
mis. Mes gauname iš Arizonos 
salotas, morkas, pomidorus, 
salieras, vynuoges, apelsinus ir 
kt. 

Milijonai lankytojų atvyksta 
kasmet į Arizoną. Vien iš 
turistų 1984 m. Arizona gavo 
pajamų 5.2 bilijonus dolerių. Ši 
valstija yra ypatinga vieta me
džiojimui, tyrinėjimui — tai 
gamtos mylėtojų kraštas. 

Arizona yra daugiau dykuma. 
Gegužės, birželio, liepos, 
rugpjūčio mėn. yra labai karšta. 

Palikdami Arizoną grįžti į Los 
Angeles, pasirinkome 62 kelią, 
kur yra Californijos dykuma 
120 mylių. Keliaujant tuo keliu 
mašina turi būti labai gerame 
stovyje. 

Mūsų noras iš šios kelionės 
yra, kad kiekvienas gamtos my
lėtojas pasidžiaugtų šia bega
linio grožio gamta. 

Rašyti apie dolerio „lūžį" pa
skatino mane susitikimas gra
žioje vokiškoje kavinėje su 
amerikiečio kario šeima. Čia ji 
šventė j aun iaus ios dukros 
septintąjį g imtaad ien į / pa-
kviesdama ir Joy drauges prie 
skanių itališkų ledų. Iš viso jų 
buvo aštuoni asmenys. Didesnės 
ledų porcijos kaina 5 markės, 
t .y. 3 dol. Nek l aus i au jo 
laipsnio, tačiau iš kalbos 
supratau, kad jis su doleriais 
gyveno geresnius laikus ne tik 
lankydamas puikias valgyklas 
Heidelberge (jų vardai man 
gerai žinomi), bet taip pat 
plačiai keliaudamas po Europą. 
Šiandieną jis tur i s t ipr ia i 
suveržti diržą, nes JAV dol. 
pasiekė visiškai žemą kursą, 
gaunant banke uš 1 dol. tik 1.65 
m. 

Ir vokiškoje spaudoje pasirodė 
amerikiečių skundai, nes 230 
tūkst. karių ir apie 155 tūkst. 
šeimos narių iki 1985 m. gyveno 
vokiško rojaus laikus, pirkdami 
gražius automobilius, baldus, 
laikydami didel ius bu tu s . 
Laikai pasikeitė. Štai eilinis 
Viktoras Brice laikraščio ko
respondentas skundžiasi, kad 
prieš dvejus metus už 610 dol. 
(tokia jo alga Vokietijoje) jis 
gaudavo 2116 markių. Šiandie
ną tik 1006. taigi 1110 m. 
mažiau. Tai dviejų miegamųjų 
buto nuoma P i rk in ius su 
žmona jis gali atlikti savoje 
amerikietiškoje krautuvėje. 
Kalėdų proga jie galvojo tėvams 
nusiųsti vokiškų skanės tų 
siuntinį , tač iau turėjo a t 
sisakyti. Jie užmiršo, kaip 
atrodo kinas, teatras ar geras 
restoranas, nes su 1000 markių 
atlyginimu tenka kiekvieną dol. 
„apversti" du kartus. Corp. Jim 
Martin ( la ikraš t i s du«da 
pavardes ir nuotraukas) iš Stut-
tgarto skundžiasi, kad anksčiau 
jis aplankydavo disko tris kar
tus savaitėje, pakviesdamas ir 
„fraulein" prie baro. Šiandieną 
šokių salę jis mato tik kartą 
savaitėje ir būna labai paten
kintas, jeigu . . f raulein" jį 
pakviečia alaus bokalui. R. Jen-
nes šeima turi vieną dukrą. Jis 
dėkoja Dievui, kad jo žmona dir
ba... Amerikiečiai laukia vėl ge
resnių dolerio laikų! 

Nuo amerikiečių persikel
kime prie kitos tautybės — 
turkų. Jau porą kartų minėjau, 
kad Vakarų Vokietijoje jų skai
čius siekia daugiau vieno mil., 
kad kai kuriose mokyklose 
tu rka i sudaro 25% visų 
mokinių, o pvz. Berlyne jų yra 
beveik 150 tūkst. 

Vakarų Vokietijoje mokykli
nio amžiaus vaikams (6-10 kl.) 
yra išleisti vadovėliai, versti iš 
turkų į vokiečių kalbą. Tik da
bar vakarų Berlyno švietimo ko
misija pastebėjo, kad vadovė
liuose yra labai daug kitas tau
tybes kompromituojančios me
džiagos — anekdotų. Štai keli: 
vienas žydas yra elgeta, du — lu

pikautojai, o jau trys — bankas. 
Vienas vokietis yra tarnas, du 
vokiečiai — karys ir grandinės, 
trys vokiečiai — invazinė ar
mija. Amerikiečiai pristatomi 
gangs te r ia i s , kramtomos 
gumos, džiusų mėgėjai ir t.t. 
Vadovėliai buvo tuoj pat 
pašalinti iš mokyklų. 

Lapkričio 7-8 d. Mainzo vys
kupijoje įvyko parapijų tarybų 
(Pfarrgemeinderat) rinkimai. 
Mainzo vyskupijos savaitraštis 
„Glaube und Leben" (Tikėjimas 
ir gyvenimas) pranešė, kad 
balsuoti teisę turėjo 718,298 

parapijiečiai (1983 m. — 
720,608), o rinkimuose dalyvavo 
137,774 asmenys (1983 m. -
142,104), kas sudaro 19.18%. Į 
tarybas buvo išrinkti 2,508 
asmenys, jų tarpe 1,466 vyrai ir 
1,042 moterys. 

Priklausome gana didelei — 
5,278 asmenų Šv. Apaštalų pa
rapijai. Joje balsavimuose 
dalyvavo 20.1% parapijiečių, o 
į tarybą buvo išrinkti daugiau
sia jaunosios kartos atstovai. 

Oficialūs statistiniai duome
nys taip pat parodo liūdnus 
skaičius. Kai kuriose parapi
jose rinkimuose dalyvavo tik 
10^ tikinčiųjų. Tačiau yra taip 
pat parapijų kuriose balsavo net 
52% parapijiečių. Be abejo, daug 
priklauso nuo klebono bei para
pijos tarybos veiklos. 

CLASSIFIED GUIDE 

Laiškas 

KODĖL NE VISOS 
OKUPACIJOS ISTORIJA? 

Rašau Jums ryšium su au
torės a.j.z. straipsniu („Drau
gas", gruodžio 18 d.), kuris pa
darė visą eilę:išvadų apie OSI, 
Americans for Due Process 
(ADP), dr . >vS. Sužiedėlio 
akademines ir.praktiškas kvali
fikacijas rašyti JAV LB-ei 
1941-1944 metų istoriją už 
60.000 dol. , politinio fondo 
steigimą ir pan. Tačiau pusė 
straipsnio buvo paskirta ADP 
kr i t ikai d^F „Draugui" 
parūpintų ištraukų iš Ateities 
akademinio ; savaitgalio, 
kur iame dr . S. Sužiedėlis 
kalbėjo apie i ^ r i n ę metodolo
giją, ir man teko komentuoti. 

Neaišku. k<6dėl a.j.z. nutarė 
šias ištraukas šešis kartus pa
vadinti „pokalbiu". Jos nebuvo 
kaip pokalbis pristatytos „Drau
gui", nei su tokia antrašte 
a t spausdin tos . Pris tatant 
„Draugui" ištraukas. ADP pa
rinko tas dalis, kurios atrodė 
būtų skaitytojams įdomios. Pa
brėžtina, kad ištraukos nebuvo 
išimtos iš konteksto. Skai
tytojams nebuvo padarytos 
išvados, jie tai pilnai sugeba 
patys padaryti-

Kiekvienas turi teisę į savo 
nuomonę, tačiau (bene pirmą 
kartą rašančioji OSI tema) a.j.z. 
padarė faktiškų klaidų. Tarp jų: 

1. Norsdr. Sužiedėlio projektą 
užsakė JAV Lietuvių Bend
ruomenė, lė&as numatoma 
paimti iš Lietuvių fondo. 

2. Aš savo komentaruose 
neminėjau politinio fondo kū
rimo. Tarp ki t^alykų, aš klau
siau, ar ne tiek pat svarbu būtų 
Lietuvių fondui finansuoti bol
ševikmečio okupacijos istorijos 
aprašymą. 

3. ADP dažnai siūlo projektus 
paskiroms etninėms organiza
cijoms. Nors projektai įvairiai fi
nansuojami. ADP akcija jokiu 
būdu neatleidžia centrinių 
institucijų nuo jų pareigų. Visi 
projektai, kurie buvo suminėti, 
gali būti įvairių fondų ar or
ganizacijų įgyvendinimui ir ne
būtinai turi būti vykdomi ADP. 

4. Straipsnio teigimas, kad 

• JAV LB-ė neremia ir negali rem
ti ADP, nes ADP yra „politinės 
akcijos vienetas", yra nepagrįs
tas faktais. JAV LB-ė yra 
laikas nuo laiko kuklesnėmis 
sumomis finansiškai parėmusi 
ADP darbą. JAV LB-ė taip pat 
turi Visuomeninių reikalų 
tarybą. Nebent ši taryba yra 
staiga nutarusi paklusti Vliko 
suverenumui, ji LB-ės rėmuose 
daro politinius ėjimus. Pats jos 
pirmininkas Algimantas Gečys 
dalyvavo kartu su ADP, Koali
cija ir kitomis grupėmis 1987 m. 
kovo mėnesio susitikime su vyr. 
prokuroru Meese kaip tik OSI 
klausimu. 

Taip pat nesuprantu, kodėl 
1941-1944 metų istorijos 
rašymas turėtų būti laikomas 
„mokslinhidarbu", o 1940-1941 
okupacijos istorijai jau tektų 
„politinės veiklos" praraja. 

A.j.z. konstatuoja, kad dr. 
Sužiedėlio penkeri išdirbti OSI 
įstaigoje yra „trumpas" laikas. 
Priklauso kaip skaičiuoji. Per jo 
tarnybos laikotarpį buvo iškelta 
eilė bylų prieš lietuvius. OSI per 
visą tą laikotarpį argumentavo 
įvairiuose teismuose už deporta
cija i Soviet-: Sąįi'iga ir galop, 
dar dr. -užiea^liui tebe
tarnaujant, išvežė pabaltietį į 
Sovietų Sąjungą. (O žmonės, 
kurie gauna tiesiogines algas iš 
kokios nors įstaigos, ar tai būtų 
prokurorai, sekretorės ar is
torikai, visi yra tarnautojai). 

Jei dr. Sužiedėlis savo tar
nyboje penkerius metus būda
mas „sielojosi" populiarios is
torijos daroma žala, įdomu kur 
tas „sielojimasis" buvo išreikš
tas? Patikrinus Chicagos tyri
nėjimo grupės neseniai sudary
tus indeksus poros tūkstančių 
lietuvių ir anglų kalbos straips
nių, iškarpų, laiškų redakcijoms 
ir pan., nėra nė vieno pasirašyto 
dr. Sužiedėlio. 

Didžiausia a.j.z. išvadų klaida 
yra jos galvojimas, kad lietuvių 
visuomenė neremia „politinės" 
veiklos. Anaiptol, jos dosnumas 
ir gilus pergyvenimas OSI da
romų skriaudų yra leidęs ADP 
įvykdyti eilę informacinių pro
jektų ir išvystyti plačią akciją. 
Norintys paremti ir toliau šį 
darbą gali aukas siųsti: 
Americans for Due Process. P.O. 
Box 85, Woodhaven, New York 
11421. 

Rasa Razgaitienė 
Americans for Due Process 

koordinatorė 

Hot Springs. Ar., lietuviai savo šventėje Nuotr. S. Šmaižienės 

DEMONSTRAVO 
AFGANISTANIEČIAI 

Chicagoje yra atblokštų 
afganistaniečių, kurie čia 
demonstravo, protestuodami 
prieš įsibrovėlių Sovietų užgro
bimą. Kalbėtojai pabrėžė, kad 
Maskvos invazija yra kalta dėl 
milijono afganistaniečių 
žuvimo, o sovietinių karių ten 
žuvę apie 30,000. 

H E L P W A N T E D 

TELEPHONE ORDER TAKERS 
Mail order company has immediate 
full & part time positions for 
telephone order takers. South loop 
location. Good startinę salary with 
2 increases in the is t 4 months. 
Light typing reųuired. If you have 
a clear phone voice, we have the 
oppcr.-nity for you. Please call per-
sonnel at: 

431-6051 
Please call in English. 

GENERAL CLERICAL 
Leading Chicago firm located near loop 
has full timę general clerical positions 
Good starting pay. regular increases & 
good benefits including a choice of 
HMO's N interested please call our per-
sor ! t. 

431-6139 
. ,ase call in English. 

DATA ENTov TYPIST 
We are a leading rt.j.-chandising firm 
located in the near south loop who 
needs data entry typists. You may 
qualify for these full time or part time 
positions if you can type 45 WPM. We 
wili train you to operate data entry/CRT 
equipment. Regular increases. ex-
cellent benefits including choice of 
HMO's. If you qualify call our personnel 
dept at: 

431-6033 
Please call in English 

MISCELLANEOUS 

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

Tef. 376-1832 ar 376-5996 

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

FRAMK ZAPOUS 
3208V2 V/es 95th Street 

Tel. — GA 4-8854 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALOYZAS BARONAS 
Daiktai kasdieniniai 

POEZIJA 

Pomirtinis eilėraščių rinkinys, išleido 
Nijolė Baronienė savo vyro a.a. Aloyzo 
penkių metų mirties sukakčiai pami
nė t i , i l iustravo da i l . 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, 4545 W. 63rd St., 

Chicpno n 60629 

REAL ESTATE 

Q MLŠ KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

MfCOMf TAX - INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR<SĄZININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

m '.Tfi 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

FOR SALE 

Parduodamas vienas sklypas Lie
tuvių Tautinėse kapinėse, netoli 
vartų. Skambint i tel. : 6 5 2 - 5 0 1 8 . 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

AOKOBliirALTOBlil 

ANATOLIJUS KAIRYS 

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

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

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

Ji yra pavadinta: 

RUDENYS IR PAVASARIAI 
Tai yra nepriklausomos Lietuvos žmogaus išgyvenimai, 

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

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

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

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

Lietuviškos knygos klubas siūlo lietuviškos 
literatūros vertintoja" -s visas tris Baranausko trilogi
jos dalis už 12 dolerių su persiuntimu Illinois gyventojai 
moka 12.80 dol. 

Užsakymus siųsti „Draugo" adresu. 

• 
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Kijevo ukrainiečių Šv. Sofijos katedra, katalikų bažnyčių motina. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

K A L Ė D I N I Ų A T V I R U Č I Ų 
P A R O D A 

St. Petersburgo Lietuvių klu
bas — ta i vieta, apie kurią 
sukasi visas l ietuvių judėjimas. 
Organizacijos čia ruošia savo 
s u s i r i n k i m a s , č i a v y k s t a 
įvairūs ku l tū r in i a i renginiai , 
sekmadieniais čia gali pavalgyti 
pietus ir sutikti draugą, kurį jau 
daugelį metų nebuvai matęs . 
Sekmadieniais p ie tūs tautiečių 
yra mielai lankomi , juo labiau, 
kad klubo vadovybė stengiasi 
j uos p a į v a i r i n t i t r u m p a i s 
s c e n i n i a i s p a s i r o d y m a i s , 
parodomis ir pan. 

Praėjusių metų lapkričio 13 d. 
buvo suruošta kalėdinių atvi
ručių paroda, k u r i ą suorga
nizavo jų s av in inkas Juozas 
Taoras. 

įėjus į salę pas tebimai į akis 
krito lietuviškųjų koplytėlių 
r ink inys ir g r až i k a l ė d i n ė 
eglutė, papuošta B. Taorienės 
g a m i n t a i s š i a u d i n u k a i s . 
U ž r a š a s v i s i e m s Į l inkė jo 
„Linksmų Kalėdų švenčių". 
Pakėlus ak is , sienose sumir
guliavo įvairiaspalvės atvirutės, 
surūšiuotos skyr ia i s , iš viso 
daugiau ka ip tūks tan t i s . 

„Atviručių paroda — kas gi 
čia tokio", kas nors pasakys. 
Tačiau ši paroda ta i t ikra i buvo 
įdomus r i n k i n y s , pas ižymįs 
e k s p o n a t ų g a u s u m u , jų 
įvairumu ir gražiu sutvarkymu. 
Štai, ten a tv i ru tės , pagamintos 
dar prieš pirmąjį pasaul inį ka
rą. Čia vel a tv i ru tės iš dabar
tinės Lietuvos bent kelių rūšių: 
meniškos — privačiai dailininkų 
pagamintos, k i tas skyrius, dau
giausia religinės, pasigamintos 
fotografavimo būdu, o dar kitos 
spausdintos valdiškose spaustu
vės Rinkinys t i k r a i įdomus, 
sudaręs parodėlės atrakciją. 

Amerikoje išleistos a tvi rutės 
grupavosi su lietuviškuoju teks
tu lietuvių dail ininkų tautiniais 
motyvais p a g a m i n t ą s i a s ir 
amerikiečių firmų su lietuviš
kuoju užrašu išleistąsias. 

Šios parodos ruošėjas įdėjo 
daug darbo,žmonių buvo įver
t i n t a s i r p a r o d a g a u s i a i 
lankoma. Juozas Taoras tu r i 
sur inkęs įva i r i a s kolekcijas 
(pašto ženklų, pinigų, fotografijų 
ir t.t.) ir r e tka rč ia i s šiuos savo 
rinkinius parodo visuomenei, 
suruošdamas parodas . 

Pasižiūrėjus šioje parodoje į 
gražias meniška i pagamin tas 
l ietuviškąsias a tv i ru tes , norisi 
t ikėti , jog a te inančioms Kalė
doms „ D r a u g o " p renumera 
toriai sus i lauks t a ip pat tau
tiniais motyvais gražiai pa
gamintų atviručių. 

St. Vsk. 

Sunny Hills, Florida 

LIETUVIŲ KŪČIOS 

Prieš me tus viešai pasidžiau
giau 1986 metų Sunny Hills lie
tuvių bendromis kūčiomis. La
bai panašios surengta ir 1987 m. 
gruodžio 24 vakare , t ik šį kar tą 
rengė „Antrosios j aunys tės" 
choras. Vyko , k a i p ir visi 
didesni Sunny Hil ls renginiai , 
Community Cen te r salėj. 

Programos vadovui Klemen
su i Žukauskui pakvietus, prieš 
vakar ienę įžangos žodį tarė 
Valė Zubavičięnė. Trumpas tas 
žodis, kalbėtojos gerai apgalvo
t a s . Liūdnas, sibirinės poezijos 
posmu paskaudintas , bet reika
l ingas, kad prisimintume arti
muos ius , kur iuos norė tume 
šalia savęs sodinti, bet kurių jau 
nebėra.. . 

Mūsų vėliavos spalvų (gel
tona , žalia, raudona) žvakes 
turėjo uždegti Onė Adomai
t i enė , naujoji vietinės LB apyl. 
p i rmininkė. Pasakodama kieno 
garbei Jsuri žvakė skiriama, jas 
uždegti Onė pakvietė pas tėvus 
Kalėdoms viešėti atvykusias 
t r i s merginas: Danutę Čekaus-
ka i t ę , Vidą Nakai tę ir Renatą 
R a t n i k a i t ę . Didelių žvakių 
l iepsnelėms plazdenant, V. Zu-
b a v i č i e n ė s d e k l a m u o j a m a s 
Kotrynos Grigaitytės eilėraštis 
„Kūčių duona" kėlė graudulį ir 
pr is iminimus. Vincui Mamai-
čiui akompanuojant, visi sugie
dojom „Tyliąją nakt į" . Kun. 
Leonardas Musteikis perskaitė 
Kūčių dienos evangeli ją ir 
p a l a i m i n o v a l g i u s . Ke le t ą 
sve ik in imo žodžių tarė vie
nintel is vakarienėj dalyvavęs 
k i t a t a u t i s , Šv. Teresės pa
rapijos klebonas kun . Francis 
Szczykutowicz. 

Apie vaišes nerašysiu. Visur 
lietuviški Kūčių valgiai pana
šūs . Sunny Hills išsiskiria tik 
tuo , kad valgiai čia sunešami 
visų dalyvaujančių moterų, ži
noma, vienai koordinuojant, 
k a d būtų kūčinis įvairumas. 
Tokia koordinatore šį kar tą 
buvo Anelė Žukauskienė. 

Paminėt inas plotkelių laužy
m a s ir vieni kit iems linkėjimų 
re iškimas . Šią ceremoniją kun. 
L. Musteikiui pradėjus , 60 
žmonių sukilo ant kojų ir kelio
l ika minučių vienas kito ieško

jo linkėjimams atiduoti.. . 
Po vakarienės da r giedojom 

keletą kalėdinių giesmių. Pro
gramos užsklandai Vincas Že-

bertavičius artistiškai perskai
tė šventišką eiliuotą kūr in i , 
kurio vardo nesužinojęs pats pa
vadinsiu „Šventa nakt is" . 

NAUJIEJI METAI 

J ų sutikimą rengė (Communi
ty Center salėje) Sunny Hills 
Civic Association. Organizacija, 
kuriai daugelis lietuvių priklau
som ir kurios valdyboje tu r ime 
savo žmonių (Alfonsą Arlauską, 
Genę Beleckienę). Tarp maž
daug šimtinės dalyvių lietuvių 
buvome per pusę, jei ne dau
giau. Čia, žinoma, nieko „kul
tūr ingo" neįvyko, bet, ačiū Die
vui, ir nieko „nekultūringo". 
Tik valgėm, šokom, gėrėm iš 
savo atsineštų butelių, o vidur
nakt į ir po jo — rengėjų pateik
tą šampaną. Ši žinutė t ik Sun
ny Hills lietuvių gyvenimo 
iliustracijai. 

MIRTIS 

Šiurpus šis žodis, nesvarbu, 
kieno ir kada minimas. Kur kas 
šiurpesnis, kai ištinka ar t imą 
žmogų. 

Žinia Sunny Hills pasklido N . 
Metų dieną: vakar, taigi 1987 
m. gruodžio 31 d., apie 8 v. 
vakaro (valanda gali būt i ir ne
tiksli) su žmona Benita kasme
t inėms atostogoms į Piet inę 
Floridą (Venice) tik ką atvykę, 
širdžiai sutrikus, staiga mirė 
žurnalistas Algimantas Astašai-
t is . Gimęs Kaune 1925 m. kovo 
25 d., mokslus ėjęs Kauno VIII 
gimnazijoj ir Pinnebergo Baltų 
un- te Vokietijoj, emig ravęs 
Amerikon beveik keturis de
šimtmečius gyvenęs Detroite i r 
jo apylinkėj, dirbęs projektuo
tojo darbą General Motors inži
nerijoj. Bendradarbiavęs keliuo
se išeivijos laikraščiuose, ypač 
daug rašęs į kanadiškius „Ne
p r i k l a u s o m ą L i e t u v ą " b e i 
„Tėviškės žiburius", o anksčiau 
ir „Draugo" bendradarbis. 

Sunny Hills yra apsigyvenęs 
didelis būrys Algimanto draugų 
ir k e l e t a s bendradarbių i š 
inžinerijos. Ir jis pats su Beni ta 
čia buvo įsigijęs eventualiai sta
tybai sklypą, nors čia kur t is i r 
neket ino. 

Buvo didelio takto, lakios 
vaizduotės, kultūringas žmogus 
ir daugelio šimtų įvairių temų 
straipsnių autorius. Vėliau ga l 
bus proga apie velionį daugiau 
parašyt i . Tuo tarpu Benitai , 
Dainai ir Aleksandrui reiškiu 
užuojautą. 

Alfonsas N a k a s 

Tikras draugas niekad nepa
stos kelio, nebent būsi beeinąs 
a tgal . 

— Anonimas 

Mielam bendradarb iu i 

A.tA. 
ALEKSANDRUI ASTAŠAIČIUI 

mirus , g i l iam liūdesyje l ikusią jo žmoną BENITĄ, 
dukte r į DAINĄ, žentą DAVID ir sūnų ALGĮ nuošir
džiai užjaučiame. 

Ignas Anužis 
Juozas Doveinis 
Va^-ys Mitkus 

Benediktas Neverauskas 
Antanas Poškus 
Algis Rugienius 

Kaip lakios 
sugrįžtam į 

žiežirbos laužų 
Tave nūnai... 

B r a n g i a m Vyrui i r Tėvui Korp! VYTIS filisteriui 

ALGIMANTUI ASTAŠAIČIUI 
s ta iga mirus , re i šk iame užuojautą žmonai BENITAI, 
sūnui ALGIUI, dukrai DAINAI, žentui DAVID, svai
niui RIMGAUDUI ir j ung iamės į gilų ar t imųjų 
gedulą. 

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
nariai ir narės Detroite 

A.tA. 
Paulina Jakimčienė-Nekrash 

(SASNAUSKAITĖ) 

Gyveno Rockford, IL. 
Mirė 1988 m. sausio 6 d., 9:50 v.v., netoli Ann Arbor, MI, 

sulaukusi 81 m. amžiaus. 
Pasiliko labai nuliūdę: sūnus Zigmas, marti Brigita, 

anūkas Ann Arbor, MI; anūkė Irena Jakimčiūtė, Chicago, EL. 
Lietuvoje liko brolis Algis su šeima, tik ką aplankęs sergančią 
velionę; sesuo Jane su šeima, brolvaikis Stasys su šeima, 
švogerka Onutė su sūnumi Reimundu ir daug labai artimų 
ir mylimų giminių. 

Priklausė: Lietuvių Šaulių sąjungai ir Lietuvos Dukterų 
draugijai. Rockford, IL. 

Kūnas buvo pašarvotas Muehlig Funeral Home, Ann Ar
bor, MI. Sausio 8 d., 11 vai. ryto velionė buvo atlydėta į St. 
Thomas bažnyčią Ann Arbor ir, po gedulingų mišių, buvo 
nuvežta \ Sv. Kazimiero lietuvių kapines Čikagoje, kur sausio 
9 d. 12 vai. buvo atlaikytos gedulingos pamaldos prie jos kapo. 

Sausio 10 d. 12 vai. šeima dalyvavo už velionės sielą 
atnašaujamose lietuviškose šv. Mišiose Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje. Rockford, IL. 

Maloniai prašome visus mūsų draugus prisiminti a.a. 
Pauliną savo maldose. 

Liūdintys: sūnus, marti ir anūkai . 
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PENKERIŲ METU 
MIRTIES SUKAKTIS 

Kad širdį tau skausmas. 
Kaip peiliais suspaus... 

Š.m. sausio 16 dieną sueina penkeri skausmo pilni metai 
nuo mūsų mylimo sūnaus ir brolio 

A.tA. 
Kpt. GEDIMINO SENUTOS 

mirties. 
Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios bus aukojamos 

sausio mėn. 16 dieną Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chicago, 111., 
Tėvų Pranciškonų vienuolyne, Kennebunkport, Maine ir Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Brockton, Mass. 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Gediminą savo maldose, kad Viešpats suteik
tų jo sielai amžiną šviesą. 

Toli nuo gimtojo Vilniaus ilsėkis ramybėje, mylimas 
Gediminai. Tu lieki gyvas mūsų širdyse. 

Liūdintys tėvai ir broliai. 

PENKERIŲ METŲ 
METŲ SUKAKTIS 

Už a.a. Stasės-Genovaitės Žadvydienės sielą bus 
atnašaujamos šv. Mišios Pranciškonų vienuolyno 
šventovėje 1988 m. sausio 13 d. Kennebunkport, Maine. 

Prašau draugus ir pažįstamus maldoj prisiminti 
velione. 

Liūdintys: vyras Osvaldas ir pusbro l i a i J u r g i s 
Kukoris , Stasys Razgaitis. 

Mirus myl imam sūnui ir broliui 

A.tA. 
ALGIMANTUI ŽEMAITAIČIUI 

jo tėvelį JURGI ŽEMAITAITI ir brolius RIMANTĄ 
ir VYTAUTĄ su šeimomis didžiam s k a u s m e giliai 
užjaučiame ir drauge l iūdime. 

Vyt. Didž. Šaulių Rinktinės taut. 
šokių vienetas „VYTIS" 

Pranešame, kad Australijoje tragiškai žuvusio Čikagos 
Jaunimo atstovo 

A.tA. 
inž. Algimanto V. Žemaitaičio 
palaikai bus laikomi urnoje šeštadienį, sausio 16 d.,nuo 12:15 
vai. dienos Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 4557 S. Wood St. Chicago. 
Šv. Mišios bus atnašaujamos 1 vai. p.p. 

Po mišių jo palaikai bus nulydėti į Lietuvių Tautines 
kapines laidotuvėms. Tuo pačiu likusieji artimieji su BALF'o 
pagalba tęsia pradėta stipendijų fondą, kurio tikslas paremti 
aktyviai lietuvių veikloje besidarbuojančius studentus čia ir 
Suvalkų trikampyje. 

Tad vietoje gėlių prašome aukoti: BALF—Alg. Žemaitai
čio Stipendijų Fondui. Taip pat prašome ir kitus, šiam tikslui 
pritariančius, prisidėti savo aukomis. , 

Tėvas ir broliai su šeimomis 

A.tA. 
PETRONĖLĖ PETRAUSKAITĖ 

Gyveno Marųuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. sausio 10 d.. 6 vai. ryto. sulaukusi 73 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kauno apskrityje. Ciekiškes kaime. 

Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Petras su šeima 

Australijoje, draugai ir pažįstami. 
Laidotuvėmis rūpinasi Stasys Pulkauninkas. 
Kūnas pašarvotas sausio 12 d. antradienį nuo 3 iki 9 v.v. 

S. Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St. 
Laidotuvės įvyks sausio 13 d. trečiadienį. Iš koplyčios 9 

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

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

Nuliūdę brolis su šeima. 
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnū.~. Tel. 

737-1212. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

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

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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 

14 tO S o . 50 th Av . , C i c e r o 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIL DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974^410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
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x Korp! Giedros susirinki
mas bus sekmadieni, sausio 17 
d., Ateitininkų namuose po 11 
vai. šv. Mišių. Nijolė Maskoliū-
nienė papasakos apie moters pa
dėtį įvairiuose pasaulio kraš
tuose. N. Maskoliūnienė 20 
metų gyveno užsieniuose ir pati 
pa tyrė skir t ingas moterų 
gyvenimo sąlygas. Visos 
kviečiamos į susirinkimą atsi
lankyt i ir pasakojimų 
pasiklausyti. 

x Dr. Vida Tumasonienė iš 
Floridos yra atvykusi į Chicagą 
ir apsistojusi pas savo dukterį 
Saulę ir žentą. Ji žada Chicagoje 
pabūti apie tris savaites. 

x Kun. Antanas Miciūnas, 
MIC, Kenoshos, Wisc., Šv. Pet
ro parapijos klebonas, buvo 
atvykęs į Chicagą ir dalyvavo 
Marios ir Antano Rudžių pager
bimo bankete ir iškilmėse, kur 
buvo prisiminta jų veikla lie
tuvių tarpe ir gauti iš popie
žiaus Jono Pauliaus II žymenys. 

x JAV LB Švietimo tary
bos tautinio auklėjimo skyrius 
išsiuntinėjo mokykloms aplin
kraštį, ragindamas iškilmingai 
paminėti mūsų tautos dainiaus 
Jono Mačiulio-Maironio 
125-ąsias gimimo metines. Ne
priklausomybės šventės minė
jimuose yra geriausia proga 
prisiminti mūsų tautos dainių 
Maironį. Negalint su mokiniais 
surengti kelionės po Maironio 
apdainuotas vietas, skatino 
keliauti bent jo eilėraščių 
posmais ir pajusti Maironio 
poezijos galią. Jo poezija svarbi 
šių dienų jaunimui, nes per ją 
išmoks branginti ir vertinti 
tėvų bei senelių kraštą Lietuvą. 
Su aplinkraščiu išsiuntinėti 
minėjimui paruošti Maironio 
eilėraščių montažai. 

x Anthony Vaivada , Mc 
Lean, Va., Bronė Pakštas, 
Miami Beache, Fla., Dana ir 
Juozas Kapačinskai, Lyons, 111., 
Albina K. Lipčius, Putnam, 
Conn., Malvina Jonikas, Le-
mont, UI., pratęsdami,.Draugo" 
prenumeratą, kiekvienas pa
aukojo po 15 dol. Labai ačiū. 

x Vidmantas Rapšys, Dow-
ners Grove, 111, mūsų garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams u- dar pridėjo visą šimti
nę dienraščio stiprinimui. Nuo
širdus ir didelis ačiū mūsų 
mielam rėmėjui už lietuviško 
rašto palaikymą. 

x Aleksandras Atutis, Plea-
sant Hill, Cal., dažnai mus pa
remia aukomis, pratęsdamas 
prenumeratą vėl pridėjo 20 dol. 
dienraščio paramai. A. Atutį 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už auką labai 
dėkojame. 

x „Draugo" administraci
ja i reikalingi balandžio 4 ir 
liepos 18 dienos 1987 metų 
„Draugo** numeriai. Kas turite, 
maloniai prašome ats iųst i 
„Draugo" adm. vardu, 
atsilyginsime. 

(sk.) 
x Gifts I n t e r n a t i o n a l — 

Vaznelių prekyba, 2501 W. 
71st St., Chicago. 111. bus 
atidaryta 10 v. ryto - 3 v. p.p. per 
visą sausio mėn. Trečiadieniais 
— uždaryta. 

(sk.) 

x Paskolos Reikia? Namų 
pirkimo paskolos nuo 10.0% (2.1 
points). „Home Eąu i ty" 
paskolos 10.5% (fbced). Automo
bilio pirkimo paskolos iki 5 
metų 9.5%. KASA Lithuanian 
Federal Credit Union, 2615 W. 
71st Str., Chicago. 737-2110. 

(sk.) 

x Rasos Lintakaitės, Biru
tės ir Juliaus Lintakų dukters, 
su James J. Conclin, Mr and 
Mrs. James J. Conklin sūnumi, 
santuoka buvo Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje 
Brighton Parke sausio 9 d. 3 
vai. p.p. Santuoką palaimino šv. 
Mišių metu klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas, konceleb-
ruojant kun. Juozui Vaškui, 
MIC. Vestuvių vaišės buvo St. 
Constantine and Helen graikų 
salėje. Palos Hills, 111. Vestuves 
abiem kalbom labai sklandžiai 
pravedė Liucija Rimavičiūtė. 
Svečių buvo didelis būrys. 
Plačiau apie jaunuosius ir ves
tuves bus vėliau. 

x Kun. J o n u i Savukynui , 
MIC, gyvenančiam Plano, 111., 
sausio 11d. buvo padaryta gana 
sudėtinga operacija. Ligonis 
turės kelias dienas pabūti ligo
ninėje, o paskiau dar gydytis 
namie. 

x C. S u r d o k o p a r a š y t a 
„Karyje" ir atskiru atspaudu 
išleista „Lietuvos diplomatinė ir 
konsuliarinė tarnyba". Straips
nyje trumpai nubrėžta Lietuvos 
diplomatinės tarnybos veikla, 
veikėjai ir svarba. Iliustruota 
trumpomis biografijomis dr. 
Stasio Bačkio, Stasio Lozoraičio. 
Vinco Balicko Anglijoje, dr. Jur
gio Baltrušaičio Prancūzijoje, 
gen. konsulo Aniceto Simučio 
New Yorke, gen. konsulo dr. 
Jono Žmuidzino Kanadoje, gen. 
konsulo Vytauto Čekanausko 
Los Angeles ir gen. konsulo 
Vaclovo Kleizos Chicagoje 
nuotraukomis. Atspaudas turi 
10 puslaių. 

x Sol. Margar i ta ir Vaclo
vas Momkai , Chicago, 111. 
mūsų garbės prenumeratoriai, 
nuoširdūs rėmėjai, su prenume
ratos pratęsimo mokesčiu at
siuntė ir 20 dol. auką. Nuošir
dus ačiū. 

x Dr. Thomas ir Daine 
Quinn, Orland Park, 111.. mūsų 
nuoširdūs rėmėjai, atsiuntė 25 
dol. dienraščio stiprinimui ir 
pratęsė prenumeratą vieneriems 
metams. Dr. T. ir D. Quinn už 
mielą ir dažną paramą tariame 
didelį ačiū ir kartu skelbiame 
garbės prenumeratoriais už lie
tuviško žodžio palaikymą. 

x Lietuvių Fronto bičiulių 
centro valdybos pirmininkas 
Juozas Mikonis, Richmond Hts., 
Ohio, už „Dainavoje" įvykusios 
frontininkų savaitės aprašymą 
„Drauge" atsiuntė 50 dol. auką 
ir palinkėjo sėkmės „visiems ir 
visoms". Labai dėkojame. 

x L. M i k o l a j u n a s , A. 
Pretkelis. O. Čerkienė. visi iš 
Chicagos, 111., Br. Rakauskas, 
Gulfport, Fla., J. Vidmantas, 
Elizabeth, N.J., Viktor Chainas, 
Naples, Fla., Pranas Pranckevi-
čius, Hickory Hills, 111.. pra
tęsdami „Draugo" prenumera
tą, kiekvienas pridėjo po 15 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Ona Kizlauskienė, Cicero, 
111., pratęsė „Draugo" prenume
ratą su visa šimtine ir prašo 
siuntinėti jos vardu, nes vyras 
Leonas yra iškel iavęs j 
Amžinybę. O. Kizlauskienė 
skelbiame garbes prenumera-
tore, o už gražią paramą savai 
spaudai tariame nuoširdų ačiū. 
Ta pačia proga reiškiame 
užuojautą del a.a. vyro mirties. 

x Floridoje, gražiausioje St. 
Petersburg Beach vietovėje, 
parduodamas namas: 3 miega
mieji ir 2 prausyklos, centrinis 
šildymas ir šaldymas, 2-jų 
mašinų garažas. Viskas arti: 
bažnyčia, k rau tuvės , susi
siekimas ir Atlante maudymosi 
vieta. Banko pareigūnų įkai
nuota $95,500.00. Telefonas: 
1-813-360-5857. 

(sk.) 
x Veltui kambarys pas pen

sininkę. Nerūkanti moteris; 
Marųuette Parke. Skambinti: 
599-7128. , . v. 

(sk.) 

IS ARTI IR TOLI 

Po Lietuvos krikšto sukakties minėjimo vakarienėje Jaunimo centre. 
I. Polikaitienė, O. Baužienė ir J. Baužys. 

MARIOS IR ANTANO 
RUDŽIŲ PAGERBIMAS 

Už plačią lietuvių visuome
nėje veiklą jau seniai buvo no
rima surengti pagerbimą 
Mariai ir Antanui Rudžiams, 
bet tas artimesnis supažin
dinimas vis buvo atidėtas. Buvo 
proga, kai pereitais metais Šv. 
Tėvas Jonas Paulius Mariai 
Rudienei, ilgametei Balfo centro 
vaidybos pirmininkei, suteikė 
Pro Ecclesia et Pontifice medalį, 
o Antanui Rudžiui — Sv. Gri
galiaus Didžiojo komandieriaus 

:ordiną. 
Šio susitikimo komiteto 

vyriausi rengėjai buvo pirmi-

x Dr. Albina Prunskienė , 
Chicago, 111., mūsų rėmėja, pra
tęsė prenumeratą ir pridėjo 25 
dol. auką. Dr. A. Prunskienei, 
mūsų garbės prenumeratorei, 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Vincas B e n o k r a i t i s , 
Cleveland, Ohio," „Draugo" 
dosnus rėmėjas, garbės pre
numeratorius, pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo visą 
šimtinę dienraščio stiprinimui. 
V. Benokraičiui už dažną pa
ramą tariame nuoširdų ir didelį 
ačiū. 

x Vytas Butkus, Chicago, 
111.. lietuviškos spaudos ir 
„Draugo" rėmėjas lankėsi admi-

I nistracijoje, pratęsė prenumera-
| tą 1988 metams su 30 dol. auka. 
! Vyt. Butkų skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už mielą 
paramą labai dėkojame. 

x Vincas Levickas, Crown-
ville. Md., atsiuntė „Draugui" 
visą šimtinę ir pra tęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams. V. Levicką skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
gražia paramą savai spaudai la
bai dėkojame. 

x Prel. J . Bertašius, V. 
Leveckas, dr. T. Rymantas. 
Jonas Žukas, Emily Barousky, 
P. Stravinskas, S. Mikaiiukas, 
Anastasia Sema, Bronė Bildu-
šienė, A. Petrauskas , N. 
Noreika, Kazys Katilius, J. L. 
Baran, Frank Krasauskas. 
Feliksas Jerašius, O. Bakaitis, 
R. Martinaitis. Vytas Gry
bauskas, Jokūbas Skudra, S. 
Palubeckas, Irena Vaitkus, 
Steila Skiris atsiuntė po 10 dol. 
aukų už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labi dėkojame. 

x Petras Buchas, dr. Elena 
Liatukas, dr. Valis, Matas 
Baukys, Kostas Aras, A. 
Smilga, Paul Čečkus, K. A. 
Girdvainis, Vincas Že-
bertavičius, Vincas Mamaitis, 
Elena Abelkienė, Danutė B. 
Svirskis. J. Doveinis, Stasys 
Patlaba, Diadas Daukantas, M. 
Kleinaitis, Anastasia Tunkis 
kiekvienas atsiuntė po 10 dol. 
aukų už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame. 

ninkė Irena Kriaučeliūnienė, i 
vicepirmininkas sol. Algirdas Į 
Brazis. Buvo sudaryta ir platus 
da rbo komi te tas iš Balfo 
žmonių, kaip Alb^Dzirvonas, dr. 
Pr. Budninkas, Sal.. Endrijo-
nienė, B. Jasaitienė, J . Kuzas, 
F. Mackevičienė, S, Stepchens ir 
VI. Šoliūnas. Patarėjai ir pla
nuotojai buvo dr. K. Ambrozai-
tis, J. Damušienė, dr. J. Dau
girdas, O. Gradinskienė, J. 
Jurkūnas, G. Karnis, dr. L. 
Kriaučeliūnas, adv. S. Kuprys, 
H. Kuzienė, V. Lapienė, M. 
Marcinkienė, dr. B. Motušienė, 
K. Pabedinskas, A. Paukštė, St. 
Pieža, Pr. Povilaitis, dr. A. 
Prunskienė, M. Remienė, St. 
Semėnienė, dr. J. Valaitis, St. 
Vanagūnas ir B. Vindašienė. 
Tai lietuviškų organizacijų 
atstovai, kurie turėjo ryšių su 
Rudžiais ir jų veikla. 

Pagerbimą pradėjo sklan
džiais žodžiais, ir trumpais 
sakiniais vakaro-vedėja Jolita 
Kriaučeliūnaitė, * pakviesdama 
garbės svečius įr- Marią ir An
taną Rudžius prie stalo. Po to 
buvo Amerikos ir. Lietuvos him
nai, kuriuos sugiedojo kartu su 
daugiau kaip 600 svečių sol. 
Algirdas Brazis. J am fortepijo
nu akompanavo Aldona 
Brazienė. 

Irena Kriaučeliūnienė trum
pu, labai sklandžiu ir išmąsty
tu žodžiu lietuvių ir anglų kal
bomis pasakė įžanginį žodi ir 
kvietė visus pagerbti lietuvybei 

į i r lietuvių visuomenei nusi
pelniusius M. ir A. Rudžius. 
Kardinolo Joseph Bernardin 
sveikinimą perskaitė kun. Dr. 
Jurgis Šarauskas, nuo savęs pri
dėdamas gražius sveikinimo žo
džius ir pasikalbėjimo su kardi
nolu žodžius, kuriuos pasakė lie
tuviškai. 

Ilgesnę kalbą pasakė žurn. 
Stasys Pieža, papasakodamas 
bent prabėgomis Rudžių darbus 
ir gyvenimą Lietuvai, Ameri
kai , pasauliui ir žmonijai, iš-
važinėjant beveik visus kon
tinentus ir daugelį šalių po kelis 
kartus. Jo kalba buvo išsami, 
bet neilga, po kurios visi žinojo, 
kodėl gerbiami t ie žmonės, 
kurių darbai ne visiems žinomi, 
bet jie visur būdavo, kur šaukėsi 
jų pagalbos lietuviški reikalai. 

Irena Kriaučeliūnienė, kaip 
komiteto pirmininkė, ir sol. Al
girdas Brazis, kaip vicepirmi
ninkas, įteikė skulp. Daugvilo 
iš medžio padarytą dovaną, 
kurioje įrašyta ir šio vakaro 
data. 

Labai trumai kalbėjo Maria 
Rudienė, padėkodama visiems 
atsilankiusiems ir primindama, 
kad ji dirba ne dėl savo garbės 
ir malonumo, bet dėl lietuvių ir 
lietuvybės. 

Vakaro vedėja Jolita Kriau
čeliūnaitė perskaitė vardus ir 
organizacijas, sveikinusias Ru-

Iš kairės: kun. J. Vaišnys, 
Nuotr. J. Tamulaičio 

džius šia proga, paminėdama 
tarp kitų vysk. A. Deksnį, vysk. 
P. Baltakį, Lietuvos atstovą 
Washingtone St. Lozoraitį ir 
buvusį atstovą bei Lietuvos 
diplomatijos šefą dr. St. Bačkį, 
kons. A. Simutį, kons. V. Klei
zą ir daugelį kitų. 

Vakaro vedėja invokacijai 
prieš vakarienę sukalbėti 
pakvietė vysk. V. Brizgį. 

Vakarienė buvo teikiama 
sklandžiai ir gerai paruošta, 
kaip paprastai Martinique 
salėje, o pabaigoje Franz 
Benteler ir jo stygų orkestras, 
susidedąs iš trylikos asmenų, 
visus linksmino labai gražia 
smuikų ir kita muzika. Muzika 
tikrai buvo graži, įjungusi net 
visą salę ploti ka r tu su 
smuikais. 

Pabaigoje J. Kriaučeliūnaitės 
buvo pakviestas inž. Antanas J. 
Rudis pasakyti žodį. Jis ilgesne 
kalba supažindino vakarienės 
dalyvius su savo darbais, su 
ordeno ir medalio įteikimu 
Maria Maggiore bazilikoje 
Romoje, priminė, kad jo žmona 
yra jam ne tik draugė, padėjėja, 
vaikų motina, bet ir mylima pa
tarėja ir ideali moteris, kurios 
galėtų pavydėti kiekviena 
šeima. Po jo kalbos Rudžiams 
buvo sugiedota visos salės Il
giausių metų, vadovaujant sol. 
A. Braziui ir fortepijonu prita
riant A. Brazienei. 

Vakaro vedėja pabaigoje 
supažindino su Rudžių prie
augliu ir artimaisiais. Vyriau
sias sūnus Antanas Rudis, Jr., 

KANADOJE 

— Toronto Prisikėlimo pa-
rapijos kooperatyvas spalio 4 d. 
atšventė savo veiklos 25-rių 
metų sukaktį. Sveikino Kana
dos LB pirm. adv. A. Pacevičius, 
pranciškonų provincijolas ir 
vienas iš kooperatyvo steigėjų 
kun. Placidas Barius, taip pat 
kiti kooperatyvai. Raštu 
sveikino gen. kons. dr. J. 
Žmuidzinas, LB Toronto apyl. 
pirm. L. Radzevičius, ir St. Dar-
gis. Meninę dalį atliko „Sutar
tinė", vadovaujama N. Beno-
tienės. Pabaigoje padėkos ir 
praeitį nušviečiantį žodį tarė 
kooperatyvo valdybos pirm. dr. 
S. Čepas. 

— Liepos 31 d. Edmontone, 
Albertos provincijoje, buvo stai
gus vėjas su lietumi ir parei-
kalavo 27 gyvybių, apie sužeis
tų ir daug materialinių nuo
stoliu. Lietuvių šioje audroje, • 
atrodo, nėra žuvusių, nėra ir ' 
sunkiau nukentėjusių. 

— A. a. J o n a s Remeika, 
ankstyvesnės emigracijos lie
tuvis, 84 metų amžiaus, mirė ' 
Edmontone rugsėjo 5 d. Nuliu- j 
dime liko žmona, trys sūnūs, j 
viena duktė ir septyni anūkai, j 
Palaidotas Šv. Kryžiaus ! 
kapinėse. 

— Vincas ir Hanna Kaspe
ravičiai rugsėjo 28 d. Edmon
tone atšventė savo vedybinio 
gyvenmo 30 metų sukaktį. Han
na Kasperavičienė, nors 
nemokėdama lietuvių kalbos, 
buvo ilgametė Lietuvių namų 
iždininkė. Juos pasveikino 
Juozas Popikaitis ir sūnus Bro
mus Kasper. 

— Iš Ottawos dvi „Ramu
nėlių" na rės akademiniams 
metams persikėlė į Torontą. 

j Rima Radžiūtė studijuoja Yorko j 
! universitete, o Lina Radžiūtė 
Toronto universitete. 

— Nekaltai Pradėtos Ma
rijos seserų rėmėjų Toronto 
skyriaus surengtą Prisikėlimo, 
parapijos salėje lapkričio 22 d. 
programą pradėjo rėmėjų bū
relio pirm. R. Grigonienė. in-
vokaciją sukalbėjo kun. A. 

Simanavičius. Paskaitą apie 
pal. Jurgį Matulaitį skaitė kun. 
V. Cukuras iš Putnamo, Conn. 
Meninę programą atliko sol. L. 
Marcinkutė, akompanuojant D. 
Mūrelio. Iš Putnamo buvo 
atvykusios provincijole ses. 
Paulė, ses. Augusta ir ses. 
Eugenija. 

— Londono lietuvių Šilu
vos Marijos parapijoje buvo su
rengtas rugsėjo 13 d. Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties 
minėjimas. Šv. Mišias laikė 
pranciškonų viceprovincijolas 
kun. Augustinas Simanavičius, 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
klebonas, su kitais aštuoniais 
kunigais. Pamokslą pasakė 
kun. dr. V. Skilandžiūnas. Šv. 
Mišiose ir paskui akademijoje 
giedojo „Pašvaistės" choras, 
vadovaujamas energingos muz. 
Ritos Vilienės. Akademiją pra
dėjo parapijos kom. pirmininkas 
V. Gudelis, programai vadovavo 
M. Chainauskas, menininkus 
pristatė G. Pet rauskienė . 
Meninę dalį akademijoje atliko 
sol. V. Verikaitis, smuikininkė 
iš Londono R. Aleksiejūtė, sol. 
J. Pakalniškytė, o j iems 
akompanavo muz. J . Govėdas. 
Pabaigoje buvo vaišės visiems 
svečiams, po kurių visiems pa
dėkojo klebonas kun. B. Mika
lauskas, OFM. 

— Toronto ateitininkai ir 
skautai Prisikėlimo parapijos 
salėje gruodžio 13 d. surengė 
bendras kūčias. Programai 
vadovavo tuntininkė J. Neima
nienė ir L. Underienė. Žvakes 
uždegė V. Kolyčius ir V. Skrin-
skas, T. Fre imanas ir V. 
Grybienė, D. Dirmantaitė ir D. 
Barzdžiutė. Tautine juosta jas 
perjuosė dr. O. Gustainienė ir F. 
Mockus. 

— Kandos pabaltiečių fede
racijos skyriaus ir Londono lie
tuvių bendr. apyl. valdybos 
buvusio pirm. Andriaus Petra-
šiūno pastangomis buvo paleisti 
iš Šiluvos bažnyčios šventoriaus 
juodi balionai su Sovietų 
Sąjungos laikomų kal inių 
lageriuose pavardėmis. Taip pat 
pridėti ir jų adresai Sovietų 
Rusijoje. 

kuris šiuo metu jau vadovauja 
Rockwell Engineering Co., su 
žmona Cheryl ir vaikais Anta
nu ir Christina. Vyriausia 
duktė Margarita Krupienė su 
vyru adv. John Krupa u- vaikais 
Antanu ir Kristina. Buvo taip 
pat duktė Rosemary Jurjonienė 
ir jos vyras archit. Edmundas 

Kun. Jonas Borcvičius su savo giminaičiu sol Vaclovu Momkum jubiliejaus 

Jurjonas, jų maži sūnūs — And
rius ir Matas. Jauniausias 
sūnus adv. Morkus Antanas 
Rudis su žmona Vida, kurie turi 
mažą sūnų Gintarą, bet jis dar 
per mažas dalyvauti iškilmėse. 

Taip pat buvo pristatyti M. 
Rudienės sesuo Onna Paukšta 
ir brolis Juozas su žmona Em-
ma ir dukterim Emily ir daug 
seserėnų ir brolėnų. 

Pabaigoje buvo supažindinta 
su artimais Rudžių šeimos drau
gais, kaip Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos klebonu kun. 
Ant. Zakarausku, svečiu iš 
Peotine, Rudžių parapijos kle
bonu kun. James Kempfer ir kt. 

Tarp svečių buvo matyti įvai
rių organizacijų atstovai, vysk. 
V. Brizgys, jėzuitų, marijonų. 
Šv. Kazimiero seserų vienuoli
jos atstovai, evangelikų liu
teronų kun. J. Juozupaitis su 
žmona ir kt. 

Visi sveikino nusipelniusius 
Marią ir Antaną Rudžius, džiau
gėsi sklandžiais ir taupiais žo
džiais pravestu lietuvių ir anglų 
kalba Jolitos Kriaučeliūnaitės 
vakaru, gera nuotaika ir puikia 
muzika. 

Tai vėl vienas lapas užverstas 
lietuvių visuomenėje, nes ji ge
riau turėjo progą pažinti savo 
veiklius ir patriotiškus, nors 
Amerikoje gimusius ir augusius 
Marią ir Antaną Rudžius ir jų 
šeimos narius. — P s . 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Te l . - 776-8700 

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

proga Nuotr. J. Tamulaičio 
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