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

Iš „Kronikos" archyvo 
Krikščionybės 600 metų 

jubiliejaus minėjimas Pelesoje 
1987 m. liepos 26 d. Pelesoje 

(Baltarusija, Verenavo rajonas) 
įvyko Krikščionybės įvedimo 
Lietuvoje 600 m. minėjimas. 
Pelesos bažnyčia uždaryta ir 
paversta sandėliu. Neturėdami 
bažnyčios, pelesiškiai renkasi 
greta jos esančiose kapinėse ir 
čia meldžiasi. 1985 m., kad 
turė tų pastogę bendrai maldai, 
t ikintieji minėtose kapinėse iš 
lentų susikalė koplyčia- vietinės 
valdžios į s a k y m u koplyčia 
turėjo būti nugriauta . 

Ruošdamiesi paminėti Krikš
čionybės Lietuvoje 600 metų 
Jubiliejų, tikintieji kapinėse 
pastatė atvirą palapinę-pastogę, 
kur paruošė altorių su Kristaus, 
nešančiu kryžių, paveikslu. Gre
ta kryžiaus buvo pakabintas 
palaimintojo arkivyskupo Jur
gio Matulaičio atvaizdas. 

Minėjimas įvyko liepos 26 d. 
12 vai. I šventės iškilmes iš 
Lietuvos atvyko 4 kunigai ir ne
mažai tikinčiųjų. Šv. Mišias 
koncelebravo 3 kunigai. Pamal
dos buvo laikomos ir pamokslas 
s a k o m a s l i e t u v i ų k a l b a . 
Evangelija ir an t ras pamokslas 
buvo pasakyti lenkų kalba — 
Pelesos apylinkėje yra žmonių, 
kur ie lietuvių kalbos jau ne

moka. Prieš pamaldas ir per j a s 
buvo g i e d a m o s l i e t u v i š k o s 
giesmės. Daug vietinių žmonių 
ėjo išpažinties, Šv. Komunijos. 
Baig ian t i s pama ldoms buvo 
pašventintas ir kapinėse pasta
t y t a s J u b i l i e j i n i s k r y ž i u s , 
atnaujinti Krikšto įžadai. Atvy
kę kunigai ir svečiai pelesiš
kiams išdalijo specialiai jubi
liejui paruoštus paveikslėlius su 
maldomis. Prieš išsiskirstydami 
lietuviai sugiedojo Mai ronio 
,,Lietuva b rang i " ir V. Kur-
dirkos „Lietuva, tėvynė mūsų" . 
Minėjime dalyvavo ap ie 500 
žmonių. Valdžios pare igūna i 
minėjimo net rukdė. Po pamal
dų žmonės skirstėsi su paki l ia 
nuotaika, pasiryžę re ika lau t i , 
kad jiems būtų grąžinta jų pačių 
iš akmenų pasistatyta bažnyčia. 
Pelesiškiams te ik ia viltį i r t a i , 
kad valdžia pažadėjo grąžinti ti
kintiesiems Klaipėdos Taikos 
Karal ienės bažnyčią. Pelesos ir 
Klaipėdos bažnyčių l i k i m a s 
panašus. Abi bažnyčias savo 
lėšomis ir darbu statė t ik in t ie 
ji, parapiečiai, abi jos buvo 
valdžios ne te i sė ta i a t i m t o s , 
abie jų n u g r i a u t i b o k š t a i . 
Pelesa — tai mažutė Kla ipėda. 
Skr iauda tur i bū t i a t i ta i sy ta . 

Ano meto didieji, apsprendė pasaulio ateitį. Britanijos ministeris pirmininkas 
Winston Churchill, JAV prezidentas Harry Truman, viduryje, ir Sovietų 
Sąjungos diktatorius Josef Stalin Potsdamo konferencijoje 1945 m. liepos 
mėnesį. 

Psichiatrinių politiniai kaliniai 
dar nepripažįstami sveikais 

Paraudusi armija 
Kongrese 

• 

N e w York . — Amerikoje lei
džiamas „National Revievv" žur
nalas liepos mėnesio numeryje 
rašo apie kai kuriuos įvykius 
Kongreso narių tarpe. Buvo sa
koma, kad kraštas suka į dešinę 
pusę. bet pagal demokratų na
rių veiklą to nematyt i . Reaga-
no metais jie stipriai ir greičiau 
pasuko į kairę. 

Didžioji spauda daugiausia ig
noruoja keitimąsi ir kai kuriais 
atvejais tai užmaskuoja. Bet yra 
apčiuopiamų duomenų šiam po
sūkiui mūsų Kongrese, rašoma 
„Raudonoji armija Kongrese" 
straipsnyje. 

Vyresnysis Detroito demokra
t a s George Crockett buvo iš
r ink tas į Kongresą 1980 m., bū
damas 71 m. amžiaus. J i s eile 
metų keliauja su komunistais. 
1940 m. jis buvo teisių firmos 
partneriu su Maurice Sugar, ko
munistu, kurį Automobiliu uni
jos viršininkas Walter Reuther 
atleido iš pareigų. 1946 m. Cro
cket t globojo Pilietinių teisių 
kongresą, komunistų fronto or
ganizaciją ir beveik tuo pačiu 
metu įstojo į Taut inę Advokatų 
gildijos organizaciją, kuri buvo 
komunistų tvirtovė. Vėliau jis 
buvo tos gildijos prezidentu. 
Crocket dažnai reprezentavo ko
munistus teismuose ir kongresi
niuose komitetų apklausinėji
muose. 1949 m. j is buvo 11-kos 
Komunistų partijos vadų, įskai
t an t ir Gus Hali, partijos vadą 
Amerikoje, advokatu, kurie bu
vo kal t inami sąmokslu nuvers
t i jėga Amerikos vyriausybę. Jie 
buvo nuteisti, o pats Crockett už 
nepavyzdingą elgesj teisme,už 
teismo paniekinimą buvo nu 
te i s tas 4 mėnesių kalėjimo 
bausme. 

D i r b o n e s u s t o d a m a s 
Crockett 1950 m. parašė bro

šiūrą, gindamas viešai tuos 11 
komunistų vadų. 1951 m. j is va
dovavo peticijai, ka l t i ndamas 
Amerikos vyriausybę „genoci
du" prieš Amerikos juoduosius 
žmones. 1952 m. j i s a t s tovavo 
komunistų liudininkams Kongre
so komitete, kuris tyrinėjo ame
rikietišką veiklą ir buvo už savo 
laikyseną keletą kar tų į spė tas . 
Tuo pačiu metu j is suruošė priė
mimą Julijui ir Ethel Rosenber-
gams, kur ie buvo nute is t i už 
šnipinėjimą Sovietų Sąjungai. 
1954 m. jis vėl reprezentavo ko
munis tus teisme. 

Ar jis yra komunistas? J i s nie
kada viešai nėra to pasakęs , sa
ko straipsnio autoriai Michael 
Waller ir Joseph Sobran. Tačiau 
New Yorko Pilietinių teisių 
kongresas aptar ia j i kaip vieną 
„buvusį komunistų politinį kali
nį". Ir 1970 meta is Crocket t 
nuolatos dalyvavo komunis tų 
susirinkimuose. 1983 m. savo 
an t rame termine Kongrese j i s 
buvo vienas iš dviejų nar ių , ku
rie nedalyvavo ba lsavime pa
smerkti Sovietų Sąjungą už nu
šovimą lėktuvo iš Korėjos skry
džio 007. Tada buvo nubalsuo
ta 416 balsų prie 0 ,paka l t inan t 
sovietus už lėktuvo numušimą. 
Ki tas narys , kur is nedalyvavo 
balsavime, buvo John Conyers , 
taip pat demokratas iš Detroito. 

„ B r o l i š k i s v e i k i n i m a i " 

1985 m. Crocket t pa s iū l ė 
rezoliuciją išreikšti „brol iškus 
sveikinimus" Pasaulio J a u n i m o 
ir Studentų festivaliui — orga
nizacijai, kuri 1985 m. buvo 
Valstybės depar tamento išaiš
kinta kaip Sovietų Fronto orga
nizacija. Tais metais j is gynė 
Kongrese sovietus, kurie nušovė 
majorą Arthurą Nicholsoną R. 

VVashingtonas . - Reuterio 
žinių agentūros pranešimu, bu
vęs sovietų politinis kalinys 
Anatolijus Koriagin, kalbėda
mas amerikiečių psichiatrų są
jungos paskutiniame suvažia
vime, pažymėjo, kad nepaisant 
sov ie t inės valdžios iš le is tų 
naujų įs ta tymų prieš piktnau-
dojimą psichiatrijos mokslu, 
padėtis šioje srityje Sovietų Są
jungoje esmėje mažai t ė r a pasi
keitusi: psichiatrijos mokslas i r 
toliau lieka viena sovietinės val
džios priemonių kovai su politi
niais ki taminčiais . 

Koriaginas pripažino, kad pa
staruoju laiku sumažėjo politi
niais sumet imais į psichiatrines 
ligonines įkalinamųjų skaičius, 
o kai kurie politiniai kaliniai iš 
psichiatrinių buvo išlaisvinti. 
Tačiau kiti dar tebėra kalinami 
ir jų tikslus skaičius net nėra ži
nomas. Be to, pastebėjo Koria
ginas, iš psichiatrinių išlaisvin
ti politiniai kaliniai nebuvo ofi
cialiai pripažinti kaip sveiki 

Vokietijoje; jis balsavo prieš tą 
sovietų pasmerkimo rezoliuciją. 

Nežiūrint šių jo pasireiškimų, 
kurių y ra ir daugiau, demokra
tai vasario mėnesį paskyrė Cro
ckett būti Vakarų hemisferos 
reikalų komisijos pirmininku, 
kuris padeda Kongresui Ameri
kos politikos nustatyme Centra-
linėje Amerikoje. Jis buvo pa
ski r tas , nežiūrint , kad Dan 
Mica iš Floridos, kuris turi 
senjoritetą, norėjo tu pareigų, 
bet jis pasisakė už Contras lais
vės kovotojus, todėl nebuvo pa
skir tas vadovauti tai komisijai. 

Žyg iuo ja kartu 

Jo vadovavimas tai komisijai 
pasako daugiau apie demokratų 
kolegas, negu apie ji patį. Žmo
gus, kuris sukėlė daug triukš
mo, reprezentuodamas komu
nistus kongresiniuose apklausi
nėjimuose, dabar pats vado
vauja v i enam iš Kongreso 
komitetų. 

Ne, sako minėt i žurnalistai, 
Crockett nepasikeitė: demokra
tai pasikeitė. Dabar Crockett 
patogiai jaučiasi kolegų demo
kratų tarpe, žygiuodamas kartu 
tolyn į kairę (far left) be susto
jimo. 

Rytoj apie ..kosmetinę demo
kratiją" Nikaragvoje, kuria 
pasiūlė Atstovų rūmų speakeris 
Ji m Wright. 

žmonės, valdžia nepasirūpino 
paskelbti, kad jie buvo be pag
rindo laikomi psichiniais ligo
niais ir neteisėtai įkalinti Į 
psichiatrines. 

Pats Koriaginas. kuris nuo 
praė jus ių metų pavasar io 
gyvena Vakaruose, buvo šeše
r ius metus kal inamas sovietų 
lageryje už tai, kad buvo viešai 
pasmerkęs kitaminčių įkalini
mą į psichiatrines ligonines So
vietų Sąjungoje. 

Naujas kunigas 
Lietuvoje 

Vilnius. — Iš Lietuvos prane
šama, jog praėjusį sekmadienį 
Širvintų rajone. Kiauklių para
pijoje, su kardinolu Vincentu 
Sladkevičiumi šv. Mišias auko
jo pogrindžio seminariją baigęs 
ir gruodžio mėnesį slapta įšven
t in tas kunigu Robertas Grigas. 
Taip pat pranešama, kad nauja
sis kun. R. Grigas paskirtas 
Kiauklių parapijos vikaru. 

Sovietų-nacių slaptasis PA VERGTOJE 
LIETUVOJE 

Vilniuje ..Tiesa-, oficialus 1 9 3 9 I T I . p T O t O k O l d S [ f O t l O 

Pabaltijo valstybių 
okupaciją 

partijos dienraštis, rašo, jog su 
pavėlavimu pakeisti vos kelių 
gatvių pavadinimai, bet dar 
daug nepakeista Ždanovo ir 
kitų stalinizmo veikėjų vardo 
kolūkių bei įmonių. 

Žurnalistų protestas 
Roma. — Tarptautinis Spau

dos Institutas, jungiantis apie 
du tūkstančius viso pasaulio 
žurnalistų ir leidėjų, pasiuntė 
griežtą protestą Nikaragvos res
publikos prezidentui Ortegai dėl 
katalikų radijo stoties ir opozi
cinio dienraščio ..La Prensa" už
darymo. Šis Nikaragvos val
džios potvarkis, pažymi Tarp
tautinis Spaudos Institutas pro
testo laiške . akivaizdžiai pažei
džia esminę įsitikinimų ir žodžio 
laisvę. Tarptautinis institutas 
taip pat pasmerkia Nikaragvos 
valdžios nutarimą atgaivinti 
prieš metus panaikinta cenzūra, 
represuojant laisvą žodį. Nika
ragvos kataliku radijo stotis yra 
uždarvta neribotam laikui 

— Vi ln iu j e u n i v e r s i t e t e 
r inko medžiaga lenku studen
tams Poznanės A. Mickevičiaus 
universi te to bal tų skyriaus 
vedėjas docentas M. Hasiukas. 
J is gerai kalba lietuviškai. Nuo 
rudens Poznanės universitete 
dėstys lietuvių filologiją. Studi 
jomis yra susidomėję Punsko 
studentai. 

— L i e t u v o s M o k s l ų 
akademijos narys Antanas Bu-
račas rašo, jog respublikoje ma
žėja lietuvių kalba spausdina
mų leidinių lyginamasis svoris. 
Estų tarybinė enciklopedija iš
leista 220 tūkst. egzempliorių ti
ražu, tai yra vos ne kiekvienai 
estų šeimai. Tarybų Lietuvos 
enciklopedija — t ik 100 tūks t . 
egzempliorių, tai yra kas 7 a r 8 
lietuvių šeimai. Šnekama apie 
tai ne pirmi metai, o padėtis ne
gerėja. J i s dar rašo, jog akade
miko J. Rebane duomenimis, 
1986 m. vienam gyventojui estų 
kalba teko 12.2 knygos, latvių 
daugiau 10, o lietuvių kalba t ik 
7 knygos. 

— Meno darbuotojų rūmuose 
veikia re ta paroda „Paveikslai 
suranda autorius". Tai senosios 
tapybos kūriniai, paimti iš Lie
tuvos muziejų sandėlių, kurių il
gus dešimtmečius nematė žiūro
vai, o autorius buvo nežinomas. 
Šį užmirštų tapybos kūrinių at-
r ibutavimo darbą atliko Jonas 
Sidaravičius. Jis nusta tė dau
giau kaip 80 kūrinių autorystę. 
Daugelis tų tapybos darbų yra 
žymių prae i t ies da i l i n inkų 
kūryba. Apie jų buvimą dabar
t inė Lietuva net nežinojo. J . Si
daravičius, šalia daugelio, pa
vyzdžiui išaiškino žymaus Pran
cūzijos veikėjo F. Gufje portre
tą, kurio patys prancūzai netu-
tėjo (apie 1594 m.)t o Telšiuose 
buvo aptiktas E. Martelano 
(1903) tapytas šio maršalo at
vaizdas. 

— S t e p o n o D a r i a u s gimti
nėje susirinkę keli tūkstančiai 
žmonių paminėjo 55-ąsias meti
nes Dariaus-Girėno A t l an to 
skrydžio, kuris įvyko 1933 m. 
liepos mėnesį. Šio fakto reikšmę 
lietuvių istorijoje apibūdino Lie
tuvos Kultūros fondo pirm. prof. 
Česlovas Kudaba ir is torikas 
Antanas Tyla. Kalbas pasakė 
aviacijos sąjungos nariai Juozas 
Zujus ir Vytautas J u r k š t a s . 
Judrėnų padangėje pasirodė 
„Li tuanika" , pilotuojama Sigi
to Noreikos. Tai buvo liepos 16 
d., o sekančią dieną šventė bu
vo paminėta Šilalės rajone Vy-
togalos kaime, kuriame gimė S. 
Girėnas. Čia įvyko lakūno so
dybos atidarymas. Ją a t s ta tė 
Klaipėdos restauravimo dirbtu
vės specialistai. S. Dariaus gim
tojo namo jau nebėra. Žmonės 
susikaupę išklausė per garsia
kalbius sklindančios l akūnų 
kalbos, pasakytos 1933 m. liepos 
15-ją prieš išskridimą. 

Washingtonas . — Rugpjūčio 23 dienos šimtatūkstantinėmis 
demonstracijomis Pabaltijo Estijos, Latvijos ir Lietuvos respubli
kose buvo prisiminta 1939 metais pasirašyta Sovietų Sąjungos ir 
nacių Vokietijos nepuolimo sutartis. Slaptas protokolas prie sutar
ties, kuris buvos rastas ir viešai paskelbtas Vakaruose Antrojo Pa
saulinio karo gale, laikomas pagrindu, pagal kuri Sovietų Sąjun
ga užėmė Pabaltijo regioną 1940 metais. Sovietai, kaip įprasta, sa
ko, kad protokolas yra apgavystė. Čia yra sutarties ir protokolo teks
tas, kurį atspausdino Valstybės Departamentas. 

Vokietijos Reicho vyriausybė ir Sovietų Socialistinių Res
publikų sąjungos vyriausybė norėdamos sustiprinti taikos reikalus 
t a rp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos ir pratęsdamos pagrindinį 
neutrali teto susitarimą, padarytą 1926 metų balandžio mėnesyje 
t a rp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos, pasirašė šį susitarimą: 

Abi pasirašiusios šalys įpareigoja pačios save nedalyvauti bet 
kokiame smurto veiksme, agresijos veiksme ir bet kokiame vienu 
ki tų užpuolime individualiai arba kartu su kitomis valstybėmis. 

[II] 

Jei viena kur i iš pasirašiusiųjų šalių būtų užpulta kitos 
valstybės, ta i ki ta pasirašiusioji šalis jokiu būdu neteikia paramos 
tai trečiajai valstybei. 

[III] 

Abiejų pasirašiusiųjų šalių vyriausybės ateityje palaiko ryšius 
viena su ki ta konsultuodamos bei pasikeisdamos informacijomis, 
kurios liečia bendruosius jų interesus. 

[IV] 

Nė viena iš pasirašiusiųjų šalių nedalyvauja bet kokioje 
valstybių grupėje, kas bebūtų, kurios galėtų tiesiogiai a r 
netiesiogiai kenkt i kitai šaliai. 

[V] 

Jei įvyktų ginčai ar konfliktai tarp abiejų pasirašiusiųjų šalių, 
ta i bet kokiu atveju abi šalys šituos ginčus arba konfliktus 
sprendžia išimtinai draugišku nuomonių pasikeitimu, arba, jei 
reikalinga, įsteigia arbitracijos komisijas. 

[VI] 

Ši sutar t is yra dešimčiai metų su galimybe, jei viena kuri iš 
pasirašiusiųjų šalių neatsisako prieš vienerius metus laiko baigian
t is tam laikotarpiui ją pratęsti , automatiškai pratęsiama d a r 
penkeriems metams. 

[VII] 

Ši sutar t is ratifikuojama pačiu artimiausiu laiku. Ratifikaci
jos dokumentų pasikeitimai įvyksta Berlyne. Sutart is įsigalioja 
tuojau pat, kai ji yra pasirašyta. 

PROTOKOLAS 
Nepuolimo sutarties tarp Vokietijos Reicho ir Sovietų Sąjungos 

Socialistinių respublikų pasirašymo metu pasirašiusieji abiejų 
šalių įgaliotiniai diskutavo grieštai konfidencijaliuose pasikalbė
jimuose a t i t inkamų įtakos sferų sienų klausimą Rytų Europoje. 
Tie pasikalbėjimai privedė prie šių sprendimų: 

1. Teritorinio ir politinio perorganizavimo atveju vietose, kurios 
priklauso Baltijos valstybėms (Suomijai. Estijai. Latvijai. Lietuvai) 
Lietuvos š iaur inė siena reprezentuoja Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos įtakos sferos sieną. Ryšium su tuo. Lietuvos interesams 
abi šalys pripažįsta Vilniaus sritį. (Rašomaa Vilna, red.) 

2. Teritorinio ir politinio persitvarkymo atveju vietose. Kurios 
p riklauso Lenkijos valstybei. Vokietijos ir Sovietu Sąjungos įtakos 
sferos siena eina maždaug pagal Narevvo. Vyslos ir Sanos upes. 

Klausimas, ar abiejų šalių interesai pageidaus nepriklausomos 
Lenkijos valstybės ir kur tokios valstybes sienos turėtų būti. bus 
galima nustyti vėliau tik būsimųjų politinių įvykių kurse. 

Bet kokiu atveju, abi vyriausybės ši klausimą išspręs 
draugišku susi tarimu. 

3. Pietryčių Europos reikale Sovietų puses interesų dėmesys 
yra Bessarabija. Vokiečių pusė deklaruoja visišką politini nesiin-
teresavimą šiomis sritimis. 

4. Šis protokolas abiejų šalių laikomas griežtai slaptu. 
Už Vokietijos Reicho vyriausybę pasirašė I. Ribentropas. 
Už Sovietų Sąjungos Socialistinių respublikų vyriausybę 

V. Molotovas 
Maskva. 1939 m. rugpjūčio 23 d. 

Pastaba. Nepuolimo sutarties ir protokolo tekstus, gautus iš 
Valstybės departamento, atspausdino New York 
Times dienraštis. 

— Rase in iuose nuo 1960 m. 
veikia „Šatrijos" choras, kuria
me yra apie 50 dainos entuzias
tų. Choras dalyvauja dainų 
šventėse ir rengia savo koncer
tus. Jau 14 metu chorui diriguo
ja Juozas Matkus. 

K A L E N D O R I U S 

Rugp jūč io 30 d.: Bonifacas. 
Teklė. Gaudencija. Adauktas, 
Augūna, Bytautas . Vesta. Kin-
tenis. 

Rugpjūčio 31 d.: Raimundas, 

Amija. Širmantas, Vilmantė. 
Vilmantas. Raimunda. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule teka 6:13. leidžiasi 7:29. 
Temperatūra dieną 691., nak-

tj 51 1. 



DRAUGAS, antradienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 30 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KEUAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. Califomia A ve., Chicago, III. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

GILINIMASIS Į ŠIRDIES 
ARTERIJŲ NEGEROVES (38) 

Jau gana, oi gana pro pirštus 
leisti mums ankstyvą mirtį 
artinančius dalykus: stenki
mės iš arčiau pažinti mirtiną 
širdies arterijų stovį, tada 
energingiau stengsimės jo 
išvengti. 

Iš dabartinio mediciniško 
apsiblausimo atbudiman 

paskata. 

Pagaliau mes lietuviai turime 
bent tiek apsišviesti suprasti, 
kad širdies liga nėra tiek daug 
širdies, kiek jos arterijų ne
gerovė. Arterijos vienodu kraujo 
jose tekėjimu peni širdį — jos 
raumenis. Kai toks kraujo į šir
dies raumenis pristatymas susi-
trukdo, pagreitėja ar sulėtėja — 
širdis turi prisitaikyti prie tokių 
pakitimų. 

Kai arterijos priskrenta 
cholesteroliu stipriai ir kraujo 
pritekėjimo į širdies raumenis 
nepakankamumas yra didelis, 
tada širdies raumenys pradeda 
nykti dalimis. Mat, kai dalis 
raumenų negauna su krauju 
pakankamai deguonio — ji 
sunyksta. 

Labai svarbu lietuviams žino
ti, kad neskaitant jos ritmo ir 
vožtuvų netvarkos dažniausiai 
pati širdis tol yra sveika, kol jos 
arterijos nepriskrenta. Priskre-
tusiomis, sustandėjusiomis ar 
užkimštomis arterijomis širdies 
raumenyse kraujotaka yra 
nepakankama. Už tai visi šir
dininkai turi apsižviesti, kaip 
pataisyti ir kaip užlaikyti ne tik 
širdies, bet ir viso kūno arteri
jas geriausiame stovyje. 

Žmogui širdies arterijų pri-
skretimas — jų sklerozė gali pri
sistatyti ketveriopais pavida
lais: 1. bejausmiu — beskaus
miu — tyliuoju stoviu,kai 
mankštos įtakoje yra nenormali 
elektrokardiograma. 2. chroniš
kos, pastovios krūtinės anginos 
pavidalu (skausmais), 3. chro
niška, nepastovia — vis didė
jančia krūtinės angina ir 4. po 
širdies atakos stoviu. 

Kai širdies arterijos 
priskrenta, o žmogus nieko 

nejaučia 

Tylioji (symptom free) širdies 
arterijų sklerozė nesukelia ligo
niui jokių juntamų negerovių — 
jokių skausmų. Tuomi ji yra dar 
pavojingesnė už tokią krūtinėje 
skausmus sukeliančiąją, nes 
nieko blogo nejausdamas toks 
sklerotikas nesigydo, kol staiga 
miršta visai užakus širdies ar
terijai. 

Todėl yra gyvas reikalas diag
nozuoti tą tyliąją širdies arterijų 
sklerozę laiku, nes ji priartina 
ankstyvą staigią mirtį žmogui 
save sveiku laikiusiam. 

Aišku, sunku reikalauti, kad 
žmogus gydytųsi nuo ligos, 
kurios negerumų jis nejau
čia. Už tai Šiame reikale visiems 
lietuviams reikia išmintingai 
elgtis, kad išvengtume tyliosios 
širdies arterijų sklerozės baisios 
išeities — staigios per ankstyvos 
mirties. Štai tas išmintingas 
dvigubas elgesys. 

Kraujo tyrimas ir mankštos 
įtakoje elektrokardiogramos 

padarymas 

Dabar kiekvienas, būtinai 
kiekvienas, lietuvis pensinin
kas (aišku, kiekvienam kitam 
tas reikalas nėra pro šalį) turi 
nemokamai pasitikrinti kraują, 

patikimoje laboratorijoje pada
rant CS24-CBC. žinoma, gydy
tojui tarpininkaujant. 

Jei bus rasta kraujuje bent 
vienas su riebalų gausa susijęs 
nenormalumas vyrui, o mote-

Mūsų pensininkai ir gerokai palinkę, jų šypsniai j a u n i ir su jų širdžių skleroze 
ne t ik jie pa tys turi visomis jėgomis kovoti, bet ir mes t u r ime j iems toje kovoje 
ta lk int i . 

turint — dar ir ilgo veikimo 
(Long acting) nitrogliceriną. 

Tik taip elgiantis bus daug 

Nuotr. Martyno Nagio 

riai du jie tokie, net ir neturint veiklesni — sėkmingesni gy 
kitokių širdies atakos šauk-
lių-risk factors, o jų bent vieną 
turint — būtiniausiai, tada tokie 
vyrai ir tokios moterys turi eiti 
pas gydytoją padarymui mank
štos įtakoje elektrokardiogra
mos <exercise electrocardio-
gram). Ją tokią, ligonio gydy
tojui prašant, gali padaryti uni
versitetinės kardiologinės kli
nikos, o Chicagoje Cook ap-

dytojo nurodyti — papildomieji 
— širdies arterijas praple
čiamieji vaistai (Nitrodisk, 
Transderm lipinukai, Nitrostat 
mostis, Corgard, Inderal 
tabletės... jų tokių ir panašių 
kelios dešimtys). 

Visus širdžiai jos arterijų iš
plėtimui vaistus imant atsimin-
tina, kad jie mažai ką padės, jei 
pagrindinio darbo: liesos-pas-

skrities ligoninėje tokia esanti, nikiškos dietos neprisilaikys 
taip pat visi kardiologai savo sergantysis. Todėl kiekvienas — 
kabinetuose. 

Tai mažų mažiausi du reikala
vimai — tai pirmi du mažiausi 
žingsniai,žengiant tyliosios šir
dies arterijų sklerozės susekimo 
reikale. Tolimesnius žingsnius 
nurodys gydytojas, o pacientas 
visus juos privalės šimtaprocen
tiniai pildyti, jei jis savo 
asmenybe bus bent minimaliai 
apsitvarkęs. 

Jei bus toje elektrokardio
gramoje ženklai, nurodą, kad 
yra širdies arterijų sklerozė 
(jokių nusiskundimų dar nesu
kelianti) — pozityvi ECG: elek-

ir apsileidėlis ir paklusnusis 
turi pirmiausia griebtis už sun
kiausio, svarbiausio ir dau
giausia širdies priskretusioms 
arterijoms padedančio darbo — 
užlaikymo pasninkiško maisto. 

Be tokio jo širdies arterijų 
sveikata nė per milimetrą 
nepagerės, priešingai — dar 
pablogės, nors ir virš šimtinės 
žaliukų kas mėnesį širdies 
vaistams išleisi, nors ir visą 
krūtinę širdies arterijas išple
čiančiais lipinukais apsilipinsi. 
Liaukimės vaistus be reikalo 
keitę, pas kitą gydytoją lakstę 

šaukėjų turint,daryti mankštos 
įtakoje elektrokardiogramą — 
dažnas abejodamas jos reika
lingumu klaus. Štai kodėl reikia 
tos elektrokardiogramos. 

Per paskutinį dvidešimtmetį 
nemažiau devynerių tyrimų yra 
atlikta ir mediciniškoje spau
doje jų duomenys paskelbta apie 
nenormalią mankštos įtakoje 
elektrokardiogramą (positive,or 
abnormal exercise electrocar-
diogram) tų žmonių, kurie 
neturi jokių nusiskundimų. 

Kai tokiomis elektrokardio
gramomis bus imta visi širdimi 
nesiskundžiantieji žmonės (bet 
turį virš minėtus kraujo tyrimų 
nenormalumus ar širdies atakos 
šauklius) sijoti susekimui, ar jie 
turi ar ne širdies arterijų 
sklerozę — bus daugiau tokios 
rūšies širdies arterijų sklerozės 
— priskretimų surasta. 

Iki dabar yra gauti tokie tuo 
reikalu duomenys. Iš tirtų 7413 
nieko blogo nejaučiančių 
(asymptomatic). trylikoje pro
centų (13%) rasta pozityvi — ne
normali mankštos įtakoje 
(treadmill) padaryta elektro
kardiograma. 

Po to tokius vyrus gydytojai 
mediciniškai sekė 5.4 metų. Jų 

iMK] tarpe per tą laiką pasitaikė 
•-^p* širdies arteri jų sus i rgimų 

(angina i r / ar širdies ataka— 
myocardial infarction — MI) 
vidutiniškai imant 5.4 pro
centai. 

Geras ženklas y ra ta 
normali e lektrokardiograma 
mankštos įtakoje p a d a r y t a 

Palyginus vyrus, turinčius 
mankštos įtakoje nenormalią 
elektrokardiogramą — ECG su 
tais vyrais, kurių mankštos 
įtakoje elektrokardiograma 
buvo normali, širdies arterijų 
priskretimas — sklerozė, jų 
buvo devynis kartus didesnė. 

Todėl šiandien medicina laiko Stakėn iene <kr.i su d r auge Alvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje s t ipr inasi 
be gyvul iniu r iebalų ir be cholesteroliou užkanda , todėl ir pens in inkės š i r d i e s a r t e r i j ų s k l e r o z ė s v i e n u 
amžiaus sulaukusi vis tebežydi sava sveikata ka ip ir žydėjusi. 

Nuotr . M. N a g i o 

trokardiogramos ST dalis nusi
leidusi per 1 ar daugiau 
mm — tada savo gydytojo ar 
širdies ligų tokio bei univer
sitetinės kardiologinės klinikos 
ar tokios Cook apskrities ligo
ninėje esančios žinioje būdamas 
turėsi griežtai prisilaikyti 
nurodymų. Jokie išsisukinė
jimai čia ne vietoje, nes reikalas 
eina apie gyvenimą ar lėtai 
atslenkančią priešlaikinę stai
gią mirtį. 

Palengvinkime gydytojui 
darbą 

Jau dabar visi lietuviai tu
rėtume keisti savo riebalais ir 
cholesteroliu persivalgant} gy
venimą i daug sveikesniu keliu 
ėjimą. Ne laikas šunis lakinti, 
kai eini medžioti. Jau gerokai 
pavėluotas laikas, kai gydytojas 
randa širdies arterijų sklerozę ir 
pataria gydymąsi. 

Daug geriau bus, jei mūsiškis 
jau dabar ir be gydytojo pri
minimo ar išaiškinimo (jis labai 
užimtas — neturi galimybės) 
ims visu griežtumu prisilaikyti 
Alvudo dietos ir gydytojo žinio 
je būdamas ir kraują dėl kepenų 
veiklos tikrindamas imti joje 
nurodytus pagrindinius vaistus: 
cinką, aspiriną, dipyridamole ir 
niaciną, o krūtinėje skausmus 

— visiems gydytojams visi 
širdies arterijas išplečiantieji 
vaistai yra žinomi. Kiekvienas 
iš tuzinų jų gali vis kitus pri
rašyti — jie visi maždaug vie
nodai veiks ar neveiks, žiū
rint, kaip ligonis atliks pa
grindinę pareigą: kaip stropiai 
jis liesins savo kraują iki nor
mos ir kaip jis energingai 
kratysis visų net 17-kos širdies 
ataką artinančių šauklių (risk 
factors). 

Taigi be cholesterolio ir gyvu
linių riebalų maistas (kasdie
ninės pusės puodelio avižų 
dribsnių dozės nepamirštant), 
judėjimas - mankšta - darbas 
ir vitamino niacino (gydytojo 
žinioje esant) ėmimas ir su vi
somis kitomis turimomis nega
lėmis — svarbiausia su persi
valgymu — nutukimu, rūkymu 
ir pakeltu kraujospūdžiu tvar
kymasis, priedui dar gydytojo 
patartų vaistų ėmimas ir yra tie 
stulpai ant kurių mes kiek
vienas turime statyti savo 
širdies arteri jų sveikatos 
pastatą. 

Kai nieko blogo nejauti, 
tai kam ta 

elektrokardiograma 
Kodėl reikia net ir nieko ne

jaučiant, o širdies atakos pri-

prišaukėju (risk factor) ir tą 
mankštos įtakoje nenormalią 
— pozityvią elektrokardiogramą 
pas nieko blogo nejaučiančius 
vyrus. 

Neišsigalintiems dėl silpnumo 
pensininkams bėgti vietoje ar 
dviračiu taip važiuoti tokią 
mankštą prieš darant elektro
kardiogramą atlikti, gydytojas 
gali naudoti lengvesnį metodą 
- BICYCLE ERGOMETRY -
duodantį tą pačią informaciją. 

Ir dar du būdai (Thallium 
scintigram ir Coronary arterio-
gram) kaip priedai prie minėtos 
elektrokardiogramos gali būti 
naudojami susekimui širdies 
arterijų priskretimų pas nieko 
blogo nesi jaučiančiuosius. 
Nenormalūs tokie ty r imai 
nurodo kaip toli yra pažengusi 
širdies arterijų sklerozė. Tai jau 
gydytojų reikalas. Visi mes 
imkimės apsaugos nuo tokios 
negerovės.nes kitas nė vienas už 
mus to darbo neatliks. 

Išvada. Atėjo laikas, kada nė 
vienam mūsiškiui nereikia būti 
paiku: manyti, kad anas, o ne jis 
gaus širdies arterijų priskre-
timą su jo pasėka: širdies ataką. 

Taip dabar ir atsitinka apsi
leidusiems mūsiškiams. Už tai 
visi dabar atbuskime teisingam 
su savo širdimi elgesiui: būdami 
gydytojo žinioje, išsitirkime 
nuodugniai kraują ir padary-

• 

kime mankštos įtakoje elektro
kardiogramą, kad nepatektume 
į minėtą procentinį velnio tuzi
ną pasmerktųjų. O tada vykdy
kime visus gydytojo nurodymus 
visu šimtu procentų ir griežtai 
prisilaikykime pasninkiško 
maisto (kad ir Alvudo dietos, 
dargi pagriežtintos) tol, kol 
cholesteroliu kraują suliesin-
sime iki 130 mg procentų 
(amerikiečiam patariama iki 
žemiau 160), o blogojo choles
terolio iki 65. Tik tada medici
n i škas kovoje su skleroze 
vadeles galėsime bent kiek 
atleisti. Dabar jas visi mes kuo 
standžiausiai įtempkime ir 
tokias jas laikykime iki minėto 
gėrio pasiekimo. 

P a s i s k a i t y t i , Geriatr ics 
Vol.43, No 7, July 1988. 

UKRAINIEČIAI 
PRAŠOSI AZILIO 

Trys šimtai ukrainiečių mal
dininkų iš Lenkijos Austrijoje 
pasiprašė politinio azilio. Ši uk
rainiečių katalikų grupė liepos 
mėnesį išvyko iš Lenkijos į 
Romą dalyvauti 1,000 metų 
krikščionybės įvedimo Ukraino
je jubiliejinėse iškilmėse. Dalis 
šios maldos kelionės dalyvių jau 
pakeliui į Romą pasiryžo likti 
Austrijoje, kiti austrų politinės 
globos pasiprašė grįždami iš 
Romos. 

Kaip praneša Kathpress spau
dos agentūra, ukrainiečiai mal
dininkai ryžosi nebesugrįžti į 
Lenkiją dėl to, kad tame krašte 
dėl savo tautinės kilmės yra 
diskriminuojami mokyklose ir 
darbovietėse bei religiniame 
gyvenime. Apskaičiuojama, kad 
Lenkijai dabar priklausančioje 
Galicijoje yra iš viso apie mili
jonas rytų apeigų katalikų. 

Šiuo tarpti nėra žinoma, ar 
visi 300 politinės globos Austri
joje pasiprašę ukrainiečiai 
maldininkai turės galimybę ten 
įsikurti, nes Austrija pastaruoju 
laiku yra žymiai apribojusi poli
tinio prieglobsčio suteikimą. 
Vien šiais metais Austrija 
p r i ėmė t r i s kar t daugiau 
pabėgėlių iš komunistų valdo
mų kraštų, negu paprastai. 
Vakarų organizacijos dabar 
rūpinasi įkurdinti ukrainiečius 
pabėgėlius kituose Vakarų 
pasaulio kraštuose. 

KINIJA ATVIRA 
RELIGIJAI 

„Kinijoje juntamas religinio 
tikėjimo atbudimas", taip kons
tatuoja oficialioji spaudos agen
tūra „Naujoji Kinija", komen
tuodama tai, kad praėjusiais 
metais kinai krikščionys ypatin
gai gausiai dalyvavo kalėdinėse 
pamaldose, kurios įvyko Pekino 
ir kitų Kinijos didmiesčių baž
nyčiose. Užsienio koresponden
ta i pastebi , kad pamaldų 
dalyvių tarpe matėsi ypatingai 
daug jaunų žmonių. Jie rašo, 
kad Kalėdų vidurnakčio Berne
lių Mišiose Pekino bažnyčiose 
dalyvavo daugiau negu 35 
tūkstančiai tikinčiųjų. Visose 
bažnyčiose buvo jaučiama gi
laus pamaldumo nuotaika. 

P E R MAŽAI KRAUJO 
ATSARGŲ 

Chicagoje kritiškai sumažėjo 
kraujo atsargos perliejimams 
operacijų ar kitais ligos atvejais. 
Atrodo, kad dėl karščių mažiau 
atvykdavo kraujo davėjų, o 
kraujo reikia tranfuzijoms še
šiasdešimtyje Chicagos 
ligoninių. 

JAUNIMO PSICHINĖ 
SVEIKATA 

Amerikos gydytojų sąjunga 
AMA spalio 7-8 d. Hya t t 
Regency viešbuty, Oak Brook, 
111., šaukia konferenciją 
jaunimo psichinės sveikatos 
klausimais. 
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NAUJI GYDYTOJŲ 
RŪMAI 

Gydytojų ir kito medicinos 
personalo AMA draugija pasi
ryžo pastatyti naują savo būs
tinę Chicagoje prie Grand Ave. 
tarp State ir Wabash gatvių. 
Rūmai bus 30 aukš tų su 
625,000 kvadra t in ių pėdų 
nuomojamo ploto. Naujuose 
rūmuose įsikurs apie 1,000 
AMA tarnautojų. 
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Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Š'rdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDJNĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. I I I . 
Tel. 925-2670 

1185 Oundee Ave., Elgin. III. 60120 
Tel . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasd'en 1 ,k' 8 vai vak 
šskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills, U 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

Contact lenses' 
2618 W. 71 st St. — T e l . 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave . , Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tel . 565-2960 (veikia 24 va i ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8 1 st Street 

Kabineto ta i . RE 7-1168: 
Rezld. 385-4811 

Dr Tumasonio kabinetą pereme 
T. RAMA, M.D. 

Spec.alybė — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St., Chicago, I I I . 
Tel . : 436-0100 

11800 Southwest Hlghway 
Palos Heights, I I I . 60463 

(312)361-0220 (312)361-0222 

Dr. Tumasonio kabinete perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p.p. 
Sešt pagal susitarimą 

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

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Lietuvos mokslininkai 

UZ LIETUVIŲ 
KALBOS TEISES 

„Atitinkamą Lietuvos TSR 
konstitucijos straipsnį siūly
tume formuluoti taip: „Valsty
binė Lietuvos TSR kalba yra 
lietuvių kalba. Lietuvos TSR 
užtikrina lietuvių kalbos var
tojimą valstybės ir visuomenės 
organų veikloje, švietimo, 
kultūros, mokslo, gamybos ir 
kitose įstaigose, įmonėse bei or
ganizacijose, valstybės rūpi
nimąsi visapusišku lietuvių 
kalbos ugdymu ir mokymu. Su
daromos sąlygos ugdyti ir kitas 
Lietuvos TSR vartojamas 
kalbas, mokytis ir vartoti rusų 
kalbą kaip TSRS tautų tarpu
savio bendravimo priemonę" 
(„Tiesa" Nr. 168). 

Šiais sakiniais baigia savo pro 
memoria 11 asmenų okup. Lie
tuvos žymių mokslininkų — li
tuanistų, Mokslų akademijos 
narių, profesorių, filologijos dak
tarų. Jų vardai ir pavardės: 
Vytautas Mažiulis, Juozas 
Bulavas, Kazys Ulvydas, Zig
mas Zinkevičius, Vytautas 
Ambrazas, Aleksas Girdenis, 
Jonas Palionis, Aleksandras 
Vanagas, Bronius Kuzmickas, 
Kazimieras Garšva ir Laima 
Grumadienė. Vis tai žinomi var
dai mokslininkų, išaugusių 
pokario meto sąlygose. 

Savo pro memoria pradžioje 
jie cituoja Leniną iš jo raštu, kur 
šis komunizmo kūrėjas Rusijoje 
„prieštarauja rusų kalbos pa
skelbimui visiems privaloma 
valstybine kalba". Tačiau šio 
„lenininio" požiūrio praktiškai 
nebuvę laikomasi ir vietoje jo 
buvęs forsuojamas „nacijų suar
tėjimo ir susiliejimo procesas". 
Nacionalinius skirtumus ban
dyta laikyti tarybinės liau
dies vienybę skaldančiu fakto
rium. Kaip pavyzdys, be ko kita, 
nurodoma, kad, „neatsižvel
giant į Lietuvių kalbos komi
sijos 1970 m. balandžio mėn. 
nutarimą, rusiškose pasų daly
se priverstinai slavinamos 
lietuvių tėvo vardų formos, pri
dedant prie tėvavardžių prie
sagas (-ovič, -evič, -ovna, -evna). 
Persitvarkymo sąlygomis jokiu 
būdu negalima leisti keroti 
tokios rūšies prievartai: ir j 
rusišką tekstą būtina grąžinti 
tėvo vardo lietuvišką kilmi
ninko formą — Jono. Antano ir 
t.t.". 

Lietuvių kalbos teisių reikalu 
dėmesio vertas filologijos moks
lo daktaro Simo Karaliūno (gi
męs 1936 m.) rašinys „Lietuvių 
kalba ir bilingvizmas", paskelb
tas „Vakarinių naujienų" dien
raštyje (Nr. 167). Čia jis rašo: 
„Funkcinis rusų kalbos krūvis 
ir mišriojo, arba subordinuotojo, 
bilingvizmo vyravimas ir pli
timas intensyvina kalbų kon
taktus, veikia lietuvių kalbos 
vartojimą, bilingvistu lūpose 
atsiradę interferencijos reiš
kiniai veržiasi ne tik į šneka
mąją, bet ir į rašomąją lietuvių 
kalbą, smukdo lietuvių kalbos 
kultūrą, o drauge smunka ir 
visos visuomenės kultūra... Mo
kyklose ir kitur pažeista dau
gelio individų pati gimtosios 
kalbos kompetencija, gebėjimas 
vartoti lietuvių kalbą, reikšti 
savo mintis. Tokioje svarbioje 
kultūros srityje, kaip mokslas, 
lietuvių kalba iš dalies te-
funkcionuoja — gamtos ir tiks
liųjų mokslų darbai, straipsniai, 
monografijos rašomi rusų kalba. 
Nebesiplėtoja mokslinis lie
tuvių kalbos stilius, nebeku-
riama mokslo terminija". 

Lietuvių kalbos teises gina ir 
žymus lituanistas docentas Ar
noldas Piročkinas (gimęs 1931 
m., kom. partijos narys nuo 
1960 m.). Jo rašinys „Valsty
binės kalbos problema" paskelb-

LAIKAS GALVOTI APIE ATEITĮ 
Kandidatai, rinkimai ir pasirinkimas 

tas „Komjaunimo tiesoje" (Nr. 
140). Jis nurodo, kad „lietuviai 
niekada neturėjo konfliktų dėl 
kalbų vartojimo su rusais aka
demikais F. Fortunatovu, F. 
Koršu, A. Šachmatovu. Jų 
neturi nė su dabar dirbančiais 
Maskvoje ir Leningrade V. Iva
novu, V. Toporovu, O. Trubačio-
vu, J. Okupščikovu ir kitais 
rusų mokslo bei kultūros žmo
nėmis... Tad reikalavimas kons
tituciškai pripažinti lietuvių 
kalbos teises respublikoje nu
kreiptas ne prieš kitas tautas, 
ne prieš padorius kultūringus 
atstovus ir ne prieš jų nacionali
nius jausmus... Tačiau ar taip 
jau reta susidurti su storžie
viais, kurie moka tik vieną 
kalbą — savo kalbą?" Toliau A. 
Piročkinas rašo: „Manytume, 
kad kiekvienas darbuotojas visų 
pirma turėtų mokėti valstybinę 
kalbą tiek, kad įstengtų supras
ti kalbantįjį ir paaiškinti spe
cialybės dalyką klausiančiajam. 
Str. pabaigoje jis užkliūva ir 
nelietuviškų mokyklų Lietuvoje 
auklėtinius: „Jaunoji karta, 
baigdama vidurines mokyklas, 
turėtų lietuvių kalbos mokėti 
pagal programą. Dabar jų ates
tatuose įrašyti pažymiai daž- Į 
niausią fiktyvūs: lietuvių kalbos j 
rusiškų ir lenkiškų mokyklų ab
solventai nėra pramokę. Auto
rius pats būdamas nelietuviškos 
kilmės, rašinį baigia sakiniu: 
„Lietuvių tauta turi istorinę 
teisę į jos kalbos kaip valsty
binės pripažinimą". 

„Mokslas ir gyvenimas" (Nr. 
6) paskelbė savo skaitytojo pen
sininko J. Lenkausko atvirą 
laišką antraštėle „Ar besu-
sikalbėsime?" Jis rašo: „Pasta
ruoju metu televizijos, radijo lai
dose, laikraščiuose, žurnaluose, 
miestų reklamose,parduotuvėse 
skaitome lietuvių ka lbai 
neįprastus žodžius, kurie plinta 
taip greitai, kad imi nebe
suprasti gimtosios kalbos ir 
būni priverstas griebtis tarp
tautinių žodžių arba kitų kalbų 
žodynų. Štai keletas tokių 
dažniausia pasitaikančių žo
džių: dizainas, d iza iner is , 
džemperis, bluzonas, gril baras, 
menedžeris, karilionas, brifin-
gas, barmenas, rokeris, autsai
deris, elektrinis grilis, hit-
paradas (dainų^ ir daugelis 
kitų". 

Mes iš savo pusės sąrašą 
papildysime pripuolamai iš 
lietuvių sovietinės spaudos pa
rinktais kai kuriais žodžiais: 
broileris, krosas, štormas, pri
sišvartuoti, kempingas, novato
rius, kombainas, aukcionas, agit-
brigada, limitas, limituotas, bla
tas, deficitas, genplanas... Yra 
nukalta a r paimta iš rusų kal
bos neišverčiamų įmonių bei 
įstaigų pavadinimų. Štai vienas 
jų: Sojuzneftegaz eksportas. 
Gali nusilaužti liežuvį tokį 
gramozdą betardamas. Panašių 
yra ir daugiau. Pagaliau daž
nais atvejais stumiama lauk ir 
„tauta", „tautybė", pakeičiant 
„nacija". 

Okup. Lietuvoj yra daugybė 
kalbinių institucijų: Lietuvių 
kalbos ir literatūros mokslinio 
tyrimo insti tutas, Lietuvių 
kalbos katedros aukštosiose mo
kyklose, yra terminologijos ir 
kitokios kalbinės komisijos, lei
džiami periodiškai ir specialiai 
lietuvių kalbai skiriami žur
nalai — „Kalbos kultūra" ir 
„Mūsų kalba". Yra daugybė 
kalbininkų ir kiekvieneriais 
metais jų paruošiama dar dau
giau. Visi jie, kaip ir visa tauta, 
turi kovoti už kalbos grynumą. 
Gerai, kad šiuo reikalu jau kai 
kas daroma. 

b . kv. 

Po Lietuvių Bendruomenės 
rinkimu į tarybą buvo ramu, 
net tylu ir tamsu. Niekas nekal
bėjo apie būsimą prezidiumą, 
apie krašto valdybą, apie komi
sijas, kurios reikalingos lietuvių 
visuomenei. Šis kraštas juk yra 
svarbiausias visame laisvajame 
pasaulyje. Jame daugiausiai lie
tuvių gyvena, plačiausia yra 
spauda, knygų leidyklos, sto
vyklos ir didžiųjų švenčių 
rengimas. Jei ir kituose kraš
tuose gyveną lietuviai prisi
deda, tai tik simboline auka, 
žmonėmis, kuriuos re ikia 
paremti, kad jie galėtų atsiųsti 
savo atstovus. Prie tų nereikia 
skaityti Kanados lietuvių, — jie 
taip pat yra stiprūs ir gerai or
ganizuoti. 

Kaip tik dabar labiausiai ir 
žvelgiama į Jungtines Amerikos 
Valstybes, nes jau pradeda 
judėti tie, kurie rinko Lietuvių 
Bendruomenės tarybą. Jie jau 
pradeda rūpint is , kas bus 
būsima valdyba, kas užims 
tokius svarbius postus, kaip 

j socialinių reikalų, švietimo, 
t spaudos informavimo, ryšių su 
į visuomene. Jau iškyla ir kandi

datų vardai,nors dar nežymiai 
ir be tikros propagandos. Jau 
tiek gera, kad jais rūpinasi 
tarybos nariai, jais rūpinasi ir 
visuomenė, kuri atidavė savo 
balsus už kandidatus į tarybą. 

Laukimas iš krašto valdybos 

Visą bendruomenės gyvenimą 
tvarko krašto valdyba su savo 
komisijomis ar tarybomis, kaip 
ji mėgdavo jas vadinti. Tvar
kymo yra nemažai, sunkaus, 
reikalaujančio daug rūpesčių ir 
pastangų. Ne visuomet užtenka 
tik gerų norų, bet reikia ir 
tikros išminties, reikia pajusti 
visuomenės pulsą, kad 
visuomenė jaustų, jog su ja 
skaitosi, jos pinigus taupo, jos 
pastangas vertina. 

Nelaukiama iš krašto valdy
bos, kad j i darytų slaptus 
sandėrius, kaip tai atsitiko 
pereitoje kadencijoje. Ji turi vi
suomenei pareikšti savo nuo
monę, kai iškyla vieša kontro
versija ir visuotinis nepasi
tenkinimas. 

Krašto valdyba turi visuomet 
atsiminti, kad ji nėra Lietuvių 
Bendruomenė, o t ik visos 
lietuvių bendruomenės atstovė, 
tarnaitė, vykdanti daugumos 
valią. Tarybos sesijos būna tik 
kelis kartus per kadenciją, o 
valdybai reikia veikti nuolat. 
J i tur i daryti sprendimus, 

ANTANAS JOT AUTAS 

bet tokius, kad visuomenė laiku 
žinotų tiesą ir sprendimų 
apimtį. Pereitoje kadencijoje dėl 
valdančiųjų kaltės iškilo vadi
namos „istorijos" rašymo prob 
lema. J i galėjo visai nekilti, jei 
ji būtų laiku buvusi išdisku
tuota, pasisakyta už ją ir prieš 
ją, duoti patarimai, kurių 
valdyba turi klausyti ir kuriuos 
turi vykdyti, nes remiasi savos 
visuomenės parama. 

Tas pats kyla ir dėl premijų 
teikimo, kai jas skiria nekompe
tentingos komisijos. Bet čia 
kompetentingas komisijas yra 
sunku pasirinkti, tai gal tik 
premijų skaičių sumažinti. Tai 
jau Lietuvių Bendruomenės 
tarybos kompetencija, o ne 
valdybos ar paskiros komisijos, 
priklausančios valdybai. 

Vieši kandidatai ir 
j ų pasir inkimas 

Gal kai kam jau ir žinomi 
kandidatai į LB krašto valdybos 
pirmininkus, bet čia ne vieta 
spėlioti, ar už nežinomus kan
didatus agituoti. Norima tik 
pareikšti, ko nori Lietuvių 
Bendruomenė, kaip organizuo
tas vienetas, ko nori lietuvių 
visuomenės dalis, dirbanti kar
tu su savo tauta ir jos atstovais 
išeivijoje. 

Nekalbame apie vadinamus 
veiksnius, kurie rinkimus turi 
tik dėl visuomenės akių, o iš 
tikrųjų yra skiriami atstovai į 
tam tikrus postus. Tie asmenys 
tinkami ar netinkami, bet atsa-

kingi prieš savo organizacijas. 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdyba ir jos tarybos rinktas 
pirmininkas yra atsakingi ne 
tik prieš už juos balsavusius, bet 
taip pat ir prieš visą visuomenę, 
nes remiasi visuomenės balsais 
ir visuomenės kišenėmis. 

Jau iš anksto turime ir galime 
laukti, kad kandidatai į pir
mininkus ir valdybą būtų atsa
kingi ne tik už pačią veiklą, bet 
ir už veiklos kryptį, kuri jungia
si su veikla pavergtoje tėvynėje. 
Yra tik viena tauta — lietuvių, 
bet yra dvi tautos dalys, einan
čios skirtingais keliais. Apie tai 
jau buvo ne kartą kalbėta spau
dos puslapiuose, sambūviuose, 
susirinkimuose, diskusijose. 
Yra tikinčių tuojau visokiems 
gandams ir pažadams, kuriuos 
skleidžia okupantas. Bet yra ir 
tokių, kurie pamažu žiūri į pasi
keitimus ir juos analizuoja. Iš 
būsimų pirmininkų ir jų valdy
bų laukiama, kad jie nesisku
bintų atiduoti savo darbo ir pa
stangų okupanto įgaliotiems 
„taikos" nešėjams, bet kad 
jaus tų išeivijos lietuvių ir 
tėvynėje likusiųjų gyvenimo 
pulsą. 

Visa Lietuvių Bendruomenė 
džiaugsis, jei atsiras du ar 
daugiau kandidatų į krašto 
valdybos pirmininkus, jei at
siras darbščių ir pasiaukojusių 
vidurinės ar jaunosios kartos 
žmonių į paskiras komisijas ir 
pačią valdybą, bet taip pat 
džiaugsis, kad ateis žmonės su 
patirtimi, šaltu protu galvoją, 
matą išeivijos reikalus, neuž
mirštą ir tėvynės pavergimo 

fakto, nors dabar ir mėginama 
demonstracijomis ir iškilmin
gomis prakalbomis tai lyg 
užslėpti. 

Bendruomenės darbai 
ir ateitis 

Lietuvių Bendruomenė nėra 
sukur ta , kad tarp savęs 
ginčytųsi dėl veiklos būdų, dėl 
politinių siekių, dėl švieiimo 
priemonių pakeitimo. Bendruo
menė turi nuoširdžiai jungti 
visus lietuvius išeivijoje — ir 
tuose kraštuose, kur lietuvių 
skaičius dar yra pakankamai 
didelis,ir tuose kraštuose, kur 
lietuviai tik vegetuoja dėl 
svetimos įtakos ir naujos 
emigrantų kartos stigliaus. 

Bendruomenė turi rūpintis 
kultūriniais ir švietimo keliais, 
kurie išeivijoje turi būti tie
siami, kad geriau veiktų ir kad 
geriau patarnautų likusiems 
tėvynėje. Jei ten nesutinka net 
vadinami disidentai ir kartais į 
jų tarpą įsimaišo okupanto 
pataikūnai, tai išeivijoje neturi 
būti okupanto pataikūnų bent 
Bendruomenės valdyboje ir to
kiuose postuose, kurie turi tar
naut i išeivijai ir priminti 
pavergtą tėvynę. 

Žiūrint į lietuviškos bend
ruomenės išeivijoje ateitį ir 
veiklos galimumus, reikia 
svarstyti ne tiek kandidatų 
amžių, kiek jų patirtį, suge
bėjimą jungti išsisklaidžiusius, 
taupyti niekada ne per didelius 
piniginius resursus, o svar
biausia — į jų sugebėjimą pa
ruošti iš jaunesnių kartų savo 
įpėdinius ir lietuviškos visuo
menės darbuotojus bei lietuvy
bės palaikytojus. Jaunesnieji 
turi ateiti į svarbesnius postus, 
nes senesnieji jau baigia savo 

tarnybą tėvynei. Jaunesnieji 
turi perimti atsakomybę už 
lietuvybės išlaikymą išeivijoje, 
nes tie, kurie ją laikė iki šiol, 
pamažu keliauja į savo pabaigą. 

Kandidatai į LB krašto valdy
bos pirmininkus turi pasižymėti 
savo pat ir t imi ir ypač 
pasižymėti noru ir sugebėjimu 
dirbti su jaunesniais lietuvių 
atstovais. Iš jaunesnių galima 
padaryti veikėjus ir uždėti ant 
jų atsakomybę, bet jau to nega
lima padaryti iš vyresniųjų. 

Kandidatų yra, tik taryba 
turės iš jų pasirinkti gerai ap
galvojusi pagrindinius Lietuvių 
Bendruomenės uždavinius — 
ateities gyvenimą ir veiklą. 

Apsisprendimas priklauso 
išminčiai 

Negalime dar agituoti nė už 
vieną kandidatą, nes jų yra net 
keli pagal turimus gandus. Aiš
kesni tėra du, bet pasirinkimas 
iš daugiau ar tik dviejų pri
klauso tarybos išminčiai, prak
tiškam sprendimui, sentimentui 
savai visuomenei, o ne asme
niui. Gal tas ar kitas asmuo 
atrodys geresnis pagrindiniam 
postui — krašto valdybos pir
mininkui, bet rinkimai yra tam, 
kad būtų laiko apsigalvoti ir 
pasverti asmens teigiamas ir 
neigiamas savybes. 

Absoliučios tobulybės žmonių 
nėra mūsų tarpe, nėra ir pasau
lyje. Taigi ir rinktis reikia iš tų, 
kuriuos turime, o ne iš tų, ku
riuos siūlo svetimieji, turėdami 
savus išskaičiavimus. Kaip 
tarybos rinkimai praėjo daugiau 
ar mažiau pagal asmens sąžinės 
balsą, taip juo labiau turi pra
eiti pagal sąžinės balsą valdybos 
pirmininko ir valdybos rinki
mai. Išmintis šiuo atveju padės 
spręsti ir apsispręsti už asmenis, 
kurie išnaudos savo postą tik 
visos lietuvių visuomenės 
gerovei. 

Tai labai svarbu šiemet, nes 
pereiti keleri metai nedavė gerų 
rezultatų. Ne dėl pirmininkų ar 
jų valdybų netinkamumo, bet 
kad jie ne visi žinojo visuo
meninio darbo uždavinius, ku
riuos statė juos rinkusi bendruo
menė. Tikroji bendruomenė vis 
nori, kad lietuviškas gyvenimas 
išeivijoje nesibaigtų ginčais, 
svarstymais ir posėdžiais, bet 
kad jis būtų naudingas didesnei 
daliai išeivijos, naudingas bent 
dalinai ir pavergtai tėvynei. 

" 
Demonstracijos prisimenant deportacijas į Sibirą 

Visos sektos yra skirtingos, 
nes jos išplaukia iš žmonių; 
tačiau dorovė yra visur ta pati, 
nes ji eina iš Dievo. 

F. M. Voltaire 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

HERMAN MELVILLE 

paprastumą, besijungiantį su jų socialiniu, filosofiniu kuriame jis kaip poetas aprašė jūros žavesius ir siau-
ir religiniu požiūrių sudėtingumu, vertu pasvarstyti bus, į kurį jis sudėjo savo mąstymus apie gyvenimą ir 
ir kultūringam žmogui. savo jausmų lyriškumą, savo maištavimą ir savo sva-

Nuo žmogėdrų pabėgęs į Australų bangininį laivą jones, kuriame sustatė personažus, besisukinėjančius 

Hermas Melville dabar laikomas vieninteliu 
amerikiečiu genialiu rašytoju, palyginti, tik neseniai 
iškeltas iš užmaršties. Yra gimęs New Yorke. 1819 m. 
škotiškos kilmės pirklio šeimoje. Jam 1832 m. mirus, 
jaunas Hermanas dėl lėšų stokos, turėjo apleisti 
mokyklą ir užsidirbti pragyvenimą, kaip raštininkas, 
ūkio darbininkas ir mokytojas. Vėliau, kaip jis pats 
sakė,, jū ra buvo vienintelis jo universitetas". 1839 m. 
jis išėjo į jūrą kaip samdinys patarnautojas „Highlan-
der" laive, kelionėje į Liverpoolį. Sugrįžęs namo ir 
išmėginęs dar keletą darbų, 1841 m. vėl išplaukė į jūrą. 
persisamdęs į banginius medžiojantį laivą „Acushnet", 
kuris jam suteikė daug medžiagos jo „Moby Diek*' 
romanui. 

..Lucy Ann", Tahiti salose jis buvo išmestas į krantą 
kartu su kitais maištaujančiais jūreiviais. Ten jis vėl 
gyveno daugiau kaip metus su čiabuviais, o paskui, 
kaip fregato ..JAV" jūreivis atvyko į Honolulu. o iš ten 
po 14 mėnesių plaukiojimo į Horno iškyšulį, jis 1844 
m. grįžo į Bostoną. 1847 m. jis vedė ir apsigyveno New 
Yorke. 1850 m. jis įsigijo ūkį, netoli Pittsfieldo. Mass. 
Ten ramiai begyvendamas, visas savo jėgas pašventė 
romano „Moby Diek" rašymui, kuris 1851 m. atspaus 
dintas, pasisekimo neturėjo ir ligi 1920 m. išbuvo 
nesuprastas. 

aplink dominuojančią, paslaptingą, egzaltuotą ir ant
žmogišką figūrą. Tas romanas, ištryškęs iš jo intymių 
gelmių, buvo naujas savo forma ir turiniu. 

Moby Diek (lietuviškai pasakytume siautulingasis 
Dikas) yra baltas banginis, išgarsintas plačiai papli
tusios Ramiojo vandenyno jūreivių tarpe legendos, 
šiurpi ir milžiniška pabaisa, beveik žmogui lygaus pro
to, mokanti išvengti perstekės ir netikėtai pulti savo 
persekiotojus, vienu žandikaulio smūgiu pusiau per
skelti eldiją ir vienu galvos smūgiu paskandinti dvi
stiebi burlaivj. Kapitonas Achabas, kartą su juo susi-

Savo ūkyje M. išgyveno ligi 1863 m., patirdamas tikęs ir kovoje praradęs koją. vėl išplaukia ieškoti 
daug skurdo, pažeminimo, ligų ir nevilties. Kuri laiką pasakiško banginio, kuriam jis prisiekė atkeršyti, nors 
jis dar rašė, o po to sekė 35 metai visiškos tylos. 1866 kovoje ir pats žūtų. 
m. jis vėl leidosi kelionėn į Horno iškyšulį, o grįžęs gavo 
inspektoriaus darbą New Yorko muitinėje. 1856 m. jis 
išleido puikių novelių rinkinį ..The Piazza Talės", iš 
kurių Barthleby ir Benito Cerreno prilygsta geriau
siems jo kūrybos puslapiams. 1888 m. jis parašė pasku 

Keista ..Peųuod'o" igula sudaryta iš narsių jūros 
vilkų, nors kai kurie jų dreba pagalvoję apie pavojų, 
kuris jų laukia. Achabas juos pavergia savo valios jėga. 
Jis yra paslaptingas ir baisus. Jis retai matomas. Kai 
jis pasirodo su raukšle kaktoje, iškreiptom lūpom ir žai-

tinį savo veikalą — novelę „Billy Bud", kuri tebuvo žaruoįanėiom akim, visiems įkvepia drąsą. Jis mažai 
atspausdinta tik 1924 m. ir dabar grožiniu atžvilgiu kalba, bet kai prabyla, sako žaibuojančius pamokslus 

„Acushnetui" pasiekus Markizų salas, jis pabėgo, laikoma klasiškiausiu amerikiečių literatūros veikalu, apie paslėptą baltos spalvos (Moby Dicko) prasmę, apie 
ten buvo žmogėdrų pagautas, bet kelis mėnesius su jais Pagal ją anglų kompozitorius Benjamin Britten sukūrė jo sielos giminingumą su vandenyno siela, apie saulės, 
gražiai gyveno ir apie juos paraše „Typee" romaną, to paties vardo operą. Visą likusį gyvenimo laiką jis pasaulio valdoves, galią. Jo įsakymai neginčijami, nors 
kuris buvo palankiai sutiktas. 1847 m. pasirodė kitas ]įk0 niekam nežinomas ir 1891 m. mirė visų užmirštas, jis liepia audroje plaukti su visom ištiestom burėm. Jį 
romanas — „Omoo". Juose kėlė dėmesį ne tik spalv- H. Melvillio romanas „Moby Diek" arba „Baltasis girdi savo kajutėje siautėjant, lyg jis blaškytųsi bai-
inga aplinka ir dramatiniai epizodai, bet taip pat ir Banginis" išėjęs 1851 m., dabar laikomas vienu saus slogučio kamuojamas ar kovotų su antgamtinėm 
laivų žiauri disciplina, jūreivių brutalumas, kapitonų didžiausiu pasaulio romantinės literatūros šedevru. Jis jėgom. Jis tegyvena tik Baltajam Banginiui neapykan-
sauvalė. Visam tam jis prieš pastatė laukinių papras- turėjo laukti beveik 75 metus, ligi kritikai ir vertėjai ta ir noru jam atkeršyti. Jis sutiko vadovauti „Pe-
tą, nekaltą, patriarchalinį gyvenimą. Norėdamas pa- jj tinkamai įvertino. Tai jūrinių nuotykių pasakojimas. quodui" ne dėl įprastines banginių medžioklės, bet 
brėžti visuomenės kritiką ir savo siūlomas reformas, bet kartu ir simbolinė bei epinė poema prozoje, norėdamas sura>ti Moby Dicką ir jį nugalėti, 
jis paraše alegoriją „Mardi" Q849), kurioje aprašinė- Melvillis sukūrė stebinančio pobūdžio veikalą, kuriam ( R U S daugiau) 
damas primityvius polinizeniečius. iškėlė ju papročių jo banginiu medžiojimo patyrimas suteikė spalvas. 

» 
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NAUJOJO 
ARIKIVYSKUPO 

VIEŠNAGĖ SOSTINĖJE 

KUN. ANTANĄ KARDĄ 
AMŽINYBĖN PALYDINT CLASSIFIED GUIDE 

Rugpjūčio pradžioje iki pat vi
durio Washingtone pas savo 
tėvus Oną ir dr. Stasį Bačkius 
viešėjo jų sūnus prelatas Audrys 
J. Bačkis, katalikų Bažnyčios 
viešųjų reikalų tarybos pasekre-
torius. Jam atostogaujant su tė
vais vienoje vasarvietėje, 
rugpjūčio 5 d. sostinėje gautas 
pranešimas iš Vatikano: prela
tas Bačkis pakeliamas į arkivys
kupus ir skiriamas apaštališ
kuoju pronuncijum į Olandiją. 
Ši žinia labai pradžiugino visus 
lietuvius, ypač artimiau pažįs
tančius Bačkių šeimą. Tačiau 
naujasis arkivyskupas-nomina-
tas buvo nepasiekiamas visą sa
vaitę, todėl ir sveikinimai 
daugiausia reiškėsi tylomis, 
turint viltį su juo susitikti dar 
prieš išvykstant į Romą. 

Marijos metų užbaigimas 

Washingtono svarbiųjų ren
ginių iniciatoriaus Jono Vait
kaus rūpesčiu toks susitikimas 
ir įvyko sekmadienį, rugpjūčio 
14 d., Šiluvos Dievo Motinos 
koplyčioje Amerikos katalikų 
Tautinėje šventovėje. Per porą 
dienų telefono pagalba vietos ir 
apylinkės lietuviams pranešta, 
kad rugpjūčio 14 d. Mišias lietu
viams aukos būsimasis arkivys
kupas ir kad tai drauge bus Ma
rijos metų užbaigimas. 

J pamaldas susirinko daugiau 
kaip šimtinė lietuvių. Tarp jų 
buvo prel. Bačkio tėvai, Lie
tuvos atstovas Stasys Lozoraitis, 
organizacijų veikėjai, nemažai 
jaunimo, kuris nebuvo išvykęs 
į skautų ir ateitininkų stovyk
las. 

Mišių metu prel. Bačkis 
pasakė ir dienos reikšmei pri
taikytą pamokslą. Priminė, kad 
popiežiaus paskelbti Marijos 
metai buvo reikšmingi lietuvių 
tautai ne tik religiniu, bet ir 
tautiniu atžvilgiu. Romoje, 
popiežiui vadovaujant, turin
ingai paminėta Lietuvos krikš
to 600 metų sukaktis . 
Popiežiaus ganytojiniame 
laiške, apie Rusijos ir Ukrainos 
apsikrikštyjimo tūkstančio metų 
sukakties proga, paminėta ir 
lietuvių tauta. Marijos metais 
Lietuva susilaukė savo kardi
nolo, vyskupą Vincentą Slad
kevičių pakėlus į Bažnyčios 
kardinolų kolegiją. Marijos 
metais ir jam asmeniškai tekę 
patirti gausių Dievo malonių. 

Pamokslininkas priminė, kad 
rugpjūčio 14 d., sekmadienį, o 
taip pat ir pirmadienį, Žolinėse, 
Lietuvoje tikintieji gausiai 
lankysis žinomose Marijos šven
tovėse — Vilniuje prie Aušros 
Vartų. Trakuose, Krekenavoje 
ir kitur. Kvietė visus jungtis 
maldose su Lietuva į Mariją už 
savo tautą. Pamaldos baigtos 
Marijos metų malda ir giesme 
„Marija, Marija..." 
Priėmimas pasiuntinybėje 

Pamaldoms pasibaigus Lie
tuvos atstovas Lozoraitis 
pakvietė visus jų dalyvius at
vykti į pasiuntinybę ir ten susi
tikti su naujuoju arkivyskupu. 

Daugumas pamaldų dalyvių 
taip ir padarė — jie pripildė 
priėmimo kambarius Lietuvos 
pasiuntinybėje, prie kurios 
rūmų plevėsavo Lietuvos vėlia
va. Kiekvienas atsilankęs turėjo 
progą pasisveikinti su naujuoju 
arkivyskupu, visada besi
šypsančiu ir kiekvienam malo
nų žodį pasakančiu. Atstovas St. 
Lozoraitis šiltu žodžiu visų 
lietuvių vardu pasidžiaugė 
paskyrimu naujo arkivyskupo, 
žymaus asmens Bažnyčioje. 
Drauge atstovas pažymėjo 
didelius prel. Bačkio patarna
vimus ne tik Bažnyčiai, bet ir 
pasiekimus lietuvių tautai. 
Linkėjo naujajam arkivyskupui 
ir toliau gražiausios sėkmės jo 

pasišventime Dievui, Bažnyčiai 
ir savo tautai. 

Ateitininkų sendraugių sąjun
gos pirmininkas dr. P. Kaufma-
nas pareiškė geriausius sveiki
nimus ir linkėjimus Ateitininkų 
federacijos vardu ir įteikė 
Rūpintojėlio drožinį. 

Savo žodyje prel. Bačkis nuo
širdžiai padėkojo už šį 
priėmimą, už sveikinimus. 
Prašė visus pr is imint i jį 
maldose, kad jo misija Olan
dijoje pasisektų. Pakeltas prela
to sėkmės intencija tostas, 
sugiedota Ilgiausių metų. 

Pagerbimas popiežiaus 
nunciatūroje 

Prel. A. Bačkio paskyrimas 
arkivyskupu beveik sutapo su jo 
tėvų Onos ir Stasio Bačkių ve
dybinio gyvenimo 55 metų 
sukaktimi. Sukakties dieną, 
rugpjūčio 12, Vatikano pro-
nuncijus Washingtone arkiv. 
Pio Laghi suruošė sukaktuvi
ninkams staigmeną. Jis pakvie
tė juos į nunciatūrą Mišioms ir 
pusryčių. Staigmena dar buvo 
didesnė, kai Mišių laikyti išėjo 
ne tik pronuncijus ir jų sūnus, 
bet ir vyskupas Paul ius 
Baltakis, kurį Šventojo Sosto 
atstovas specialiai ir konfi
dencialiai pakvietė į Bačkių 
sukakties pažymėjimą. Arki
vyskupas Laghi perdavė ir Šv. 
Tėvo specialų sveikinimą ir 
palaiminimą. 

Privatus minėjimas 
Apie Bačkių vedybinio 

gyvenimo sukaktį žinojo dar 
pora asmenų. Jie norėjo jos 
paminėjimą sujungti su sveiki
nimu naujajam arkivyskupui. 
Rugpjūčio 13 d. Izabelės (Lauč-
kaitės) ir John Howes namuose 
susirinko 27 asmenys, šeimi
ninkų kviesti į arkivyskupo pa
gerbimą, kuris tylomis buvo 
jungiamas ir su sveikinimu jo 
tėvams sukaktuvininkams. 
Bačkiai manė einą į savo sū
naus pagerbimą, o sūnus manė 
einąs tik į savo tėvų sukakties 
paminėjimą. Pasitaikė labai 
karštas oras, todėl numatytas 
erdviame sode pobūvis turėjo 
vykti viduje. Seimininko pa
kviestas, Juozas Laučka savo 
žodyje atidengė tikrąjį šio 
gražaus susitelkimo tikslą. Visi 
svečiai, atvykę į prelato — 
arkivyskupo-nominato pa
gerbimą, su džiaugsmu sutiko 
žinią, kad šis pobūvis sukvies
tas dviejų reikšmingų įvykių 
proga. Laučka visų vardu 
sveikino garbingus Sukaktuvi
ninkus, sulaukusius vedybinio 
gyvenimo gražaus amžiaus, 
išauginusius šaunią šeimą, da
vusius Bažnyčiai arkivyskupą. 
Sveikindamas arkivyskupą-no-
minatą, kalbėtojas priminė jo 
nuoširdumą ir ištikimumą savo 
pasirinktajam gyvenimo keliui, 
linkėjo gausios Dievo palaimos 
ir ateityje. Visų pobūvio dalyvių 
vardu arkiv. Bačkiui įteiktas jų 
pasirašytas sveikinimas ir 
kolektyvinė piniginė dovana, 
kaip sveikintojas pažymėjo, 
arkivyskupo insignijų fondo 
pradžiai... 

Prel. Bačkis jautriai padėko
jo už šį pobūvį, surengtą jo tė
veliams ir jam pasveikinti, kvie
tė būti maldose drauge su juo. 

Vakar ieniauta prie kelių 
stalų, kurie buvo papuošti 
gėlėmis, Lietuvos ir Olandijos 
vėliavėlėmis bei spalvomis. Bai
giant vakarienę, šeimininkas 
John A. Howes, savo žmonos 
Izabelės ir uošvių Laučkų var
du pakvietė visus svečius 
pakelti taures už Sukaktuvi
ninkus, kuriuos jis labai verti
nąs, ir už būsimąjį arkivyskupą, 
kad jam pasisektų naujose pa
reigose Olandijoje. f c o r 

A. a. kun. Antanas Kardas 

Kunigas Antanas Kardas, pa
skutinius šešerius metus Sunny 
Hills, Fla., gyventojas, mirė 
1988 m. balandžio 10 d., kada 
buvo padaryta sunki, bet 
sėkminga penkių kraujo takų į 
širdį perkėlimo operacija, jo 
gyvenimas nebebuvo lengvas. 
Vos spėjus pasidžiaugti šios 
operacijos sėkme, paaiškėjo, kad 
būtina antroji operacija, dabar 
jau vėžio žarnyne. Antroji irgi 
sėkmingai atlikta 1987 m. 
gegužės vidury (neturiu tikslios 
datos), bet vėžio, deja, dar 
niekas nenugalėjo. Ir vis dėlto 
po dviejų baisių operacijų 
kunigas Antanas daugiau kaip 
metus gyveno beveik pilnutinį 
gyvenimą. Kuone visus sekma
dienius matydavom jį Šv. Te
resės bažnytėlėj prie altoriaus. 
Sutikdavome didesniuose lie
tuvių renginiuose, dargi dažnai 
su foto apratu rankose. Už 
automobilio vairo sėdęs, dažnai 
visokiais reikalais lankydavo 
abu mūsų „didmiesčius" — 
Panama City ir Chipley. Dieną 
prieš mirtį dar buvo nuvažiavęs 
į Panama City priemiestį Lynn 
Haven. Užtat šermenų metu 
vienas kalbėtojas sakys, kad jo 
mirtis, tokia staigi,netikėta, 
sukrėtė vietinę lietuvių bend
ruomenę. Taip ir buvo, nors visi 
žinojome, jog jo dienos suskai
tytos... 

Jau mūsų senoliai iš sulen
kintų maldaknygių melsdavo 
„ščėslyvos smerties". Laimingos 
mirties gal melsdavo ir kunigas 
Antanas, juoba, kad po sunkiųjų 
operacijų jo gyvybė buvo nuola
tiniam pavojuje. Mirtis galėjo iš
tikti prie automobilio vairo. Ar
ba kurią naktį vienišą, ligo
ninės kambary, neprisišaukusį 
įmigusių slaugių nė gurkšnio 
vandens paduoti. Mirė gi jis dar 
nevėlų vakarą (apie 9:15 vai.), 
jaukiuose, nuosavuose pen
sininko namuose. Iki pasku
tinės sekundės pilnos sąmonės, 
pajėgus kalbėti. Apsuptas se
sers, draugiško konfratro, kele
to artimų žmonių. Ramus, į 
rožinio sveikamarijas įsiklau
sęs, po dviejų paslapčių giliai 
atsikvėpęs ir pats akis amžinai 
užmerkęs. Apie tokias mirtis 
kartais rašoma dramose ir filmų 
scenarijuose, bet skaitydami ir 
filmus žiūrėdami nenorim pa
tikėti tikrai taip buvus. Kad 
taip. kaip čia aprašyta, mirė 
kun. Antanas, man be emocijų 
papasakojo visa tai išgyvenęs 
vienas jam labai a r t imas 
žmogus. 

Prieš aprašydamas laidotuves, 
nors keletu sakinių noriu 
prisiminti jo gyvenimo kelią. 
Kadangi artimieji labai mažai 
žinių tesuteikė, daugiausia 
naudojuosi LE XXXVII tomu. 

Antanas Kardauskas, vėliau 
Kardas, gimė 1912 m. kovo 4 d. 
Pentiškių km., Griškabūdžio 
vis., Šakių apskrity. Mari
jampolės Marijonų gimnaziją 
1933 meUis baigęs, vienerius 
metus studijavo mediciną. Bet 
apsisprendęs tapti kunigu, 1934 
m. įstojo į Vilkaviškio kunigų 
seminariją ir po sėkmingų 
studijų 1939 m. įšventintas. 
Penkerius metus laimingai 
vikaravęs Liudvinave ir Ša

kiuose, 1944 m. su tūkstančiais 
tautiečių pasitraukė į Vakarus 
nuo Stalino žmogėdrų teroro. 
Kurį laiką gyvenęs Tiroly, 
persikėlė į Bavariją, Memmin-
geną. Čia buvo pirmuoju Lietu
vių komiteto pirmininku. Bet 
neilgai. Dar 1945 m. išvyko į 
Romą teologijos studijų gilinti. 
Iš Romos 1947 m. išsiųstas pas
toraciniam darbui į Čilę. 
Maždaug po penkmečio 1952 m. 
emigravo į JAV. Pradžioje įkur
dintas Michigane, pastoracinį 
darbą apie dešimtmetį dirbo 
Grand Rapids amerikiečių 
parapijose. Tik 1963 m. 
perkeltas į New Yorko vys
kupiją, kur iki 1974 m. darba
vosi lietuvių Aušros Vartų 
parapijoje, o po to iki pensijos — 
amerikiečių Holy Cross pa
rapijoj. Į pensiją 1982 m. pasi
traukęs, Sunny Hills namą pasi
statydinęs, čia praleido pasku
tinius savo margo gyvenimo 
metus. 

Kadangi „kartą kunigas — 
kunigas iki mirties", nuo savo 
pašaukimo kun. Antanas ir pen-
sininkaudamas neatitolo, kur 
reikėjo, talkindamas Šv. Te
resės parapijos tikintiesiems, 
ypač lietuviams. Kilęs iš gau
sios, 10 vaikų užauginusios 
kalvio šeimos, kurioje kunigas 
buvo ir vienas jo brolis Jonas 
Kardauskas, MIC, prieš keletą 
metų miręs Chicagoje, kun. An
tanas išaugo tvirto charakterio, 
nepalenkiamas principuose. Vi
suomet kunigas, liko ir 
visuomet lietuvis. Prenumeravo 
daug lietuviškos spaudos, ją 
skaitė, komentavo, į jam nepa
tinkančius reiškinius karštai 
reaguodavo. Imponavo ir fizine 
išvaizda, turbūt iš kalvio tėvo 
paveldėta: raiškių lietuviškų 
veido bruožų, septynpėdis 
milžinas, kurio kūno nė metus 
kankinusios ligos nespėjo iki 
mirties išsekinti... 

Su velioniu vienoks ar kitoks 
atsisveikinimas tęsėsi keturias 
dienas. Pašarvojus Wachob 
Funeral Home, Chipley, šerme
ninėj; pirmieji lank\ )jai prie jo 
karsto pasimelsti ėjo šeštadienį, 
rugpjūčio 13 d. Sekmadienį, 
rugpjūčio 14 d., 3 v. po pietų 
šermeninėje įvyko pagrindinis 
atsisveikinimas. Akimis apme
tęs spėjau, kad dalyvavo apie 
150 žmonių, kurių beveik du 
trečdaliai buvo ne lietuviai. 
Vieną dalį rožinio, pamainomis 
angliškai ir lietuviškai su
kalbėjo Šv. Teresės klebonas 
Francis Szczykutovvicz ir kun. 
Leonardas Musteikis. Pirmuoju 
prie karsto kalbėjo, o paskui 
kitus kalbėti kvietė Klemensas 
Žukauskas. Jis atskleidė keletą 
velionio biografinių bruožų. LB 
vardu atsisveikino vietinės 
apylinkės pirm. Onė Adomai
tienė, Antrosis jaunystės choro 
— Elena Lukienė, kaimynų — 
Alfonsas Vėlavičius. Visi — 
lietuviškai. Angliškai kalbėjo 
Šv. Teresės parapijos k-to pirm. 
John Buczyna ir moterų or
ganizacijų veikėja, jo žmona 
Emily Buczyna. Baigta ..Mari
ja, Marija" ir Tautos himnu. 

Pirmadienį, rugpjūčio 15 d. — 
derinantis prie Marijos į Dangų 
ėmimo šventės, kun. Antano 
kūnas į Šv. Teresės bažnytėlę 
atvežtas ir gedulingos pamaldos 
prasidėjo tik 4 v. po pietų. Jos 
buvo ypatingos tuo, kad prieš 
mišias kunigai L. Musteikis ir 
F. Szczykutovvicz kartu su 
vargonininku V. Mamaičių lo
tyniškai sugiedojo retai begir-
dimas egzekvijas. Pamoksle 
kun. L. Musteikis vėl paryškino 
kai kuriuos velionio biogra
finius bruožus, iš dalies vaka
rykščiai šermeninėj girdėtus, iš 
dalies naujus. Nors pamaldos 
buvo lietuviškos, bet dalyvavo 
ir būrelis lenkų bei šiaip kita
taučių katalikų. Po mūsų choro 
lietuviškų giesmių mišių pa
baigoj visi maldininkai sugie

dojo „Salve Regina", o po to vėl 
t ik lietuviai — „Viešpaties 
Angelas". Tuomet buvo atidary
tas karstas. 

Iškilmingos laidotuvės įvyko 
antradienį, rugpjūčio 16 d. Jose 
dalyvavo New Yorko arkivys
kupo kardinolo John O'Connor 
atsiųstas vyskupas augziliaras 
Anthony Mestice, Pensaco-
la-Tallahassee diecezijos val
dytojo vysk. Keith Symons at
stovas mons. James Amos, 
mons. VVilliam Crovve iš Pana
ma City, 8 kunigai ir 3 diako
nai. 

Vysk. A. Mestice prieš mišias 
perdavė kard. John O'Connor 
užuojautą velionio artimiesiems 
ir visai mūsų parapi ja i . 
Priminė, kad kardinolas velionį 
gerai pažinęs ir jo veiklą New 
Yorke didžiai vertinęs. Prie 
atviro karsto atidavęs pagarbą 
velioniui, jis pabučiavo dalyvau
jančias seseris Marytę Kardaus-
k a i t ę bei Pranę Kaman-
tauskienę. Šių pamaldų metu 
pamokslą sakydamas, kun. F. 
Szczykutovvicz keletą kartų pra
virko ir ilgomis pauzėmis su
darė retai išgyvenamą šermenų 
nuotaiką. J is išpasakojo visas 
jam žinomas velionio kuni
giškas dorybes ir ašaromis lais
tė jo netekimą. Pamaldų skai
tymus atliko vietinis diakonas 
Joseph Sealy, mišias konceleb-
ruojant minėtam New Yorko 
vyskupui, abiem monsinjoram 
ir mūsiškiams kunigams L. 
Musteikiui bei F. Szczyku-
tovvicz'iui. Gedėtojai meldėsi iŠ 
klebono paruošto specialaus 
mišiolėlio, su velionio nuo
t rauka ir išskaičiuotomis jo do
rybėmis. V. Mamaitis grojo 
vargonais, giedojo pamainom 
tai lietuviai, tai visi maldi
ninkai (angliškas giesmes). 

Mišių gale dar po keletą žo
džių tarė mons. James Amos ir 
vysk. A. Mastice. Karstą nešė 
Alfonsas Arlauskas, Mykolas 
Lukas, Jonas Ratnikas, Albinas 
Strazdis, Alfonsas Vėlavičius 
ir Jonas Vyšniauskas. 

Daugiau kaip šimtinė žmonių 
(50 automobilių) velionio kūną 
nulydėjo į Sunny Hills katalikų 
Kalvarijos kapines (Calvary 
Cemetery). Kai pusę pirmos 
r inkomės apie kapo duobę 
supančią palapinę, tiršti de
besys prasiskyrė ir tvieskė 
k a r š t i s au lės sp indu l i a i . 
Meteorologų pranašautas visos 
dienos lietus pasirodys tik už 
valandos. Kas pažįsta Floridą ir 
jos tropiškas liūtis, supras laido
tuvių dalyvių rūpestį. Jau kelis 
syk minėt i abu mūsišk ia i 
kunigai prie kapo duobės atliko 
maldas, o po jų lietuviai dar 
k a r t ą sugiedojo graudų 
„Viešpaties Angelas". Klebonas 
ir keli kiti dalyvavę kunigai ant 
karsto saujomis išpilstė maišelį 
Lietuvos žemės. Kai tautiečius 
laidodavau JAV ir Kanados 
miestuose, ant karsto uždė-
davom iš šermeninės atvežtą 
kokią ilgastiebę gėlę. Čia, prie 
palapinės artėdami, iš Julijos 
Čepukienės gavome turbūt jos 
pačios išaugintų rūtų puokš
teles. Rūtomis pakvipo maldos, 
„Angelas" , karstas ir visa 
palapinė... 

Kunigą Antaną Kardaus-
ką-Kardą palikome Kalvarijos 
kalnely tarp vis didėjančio bū
relio tautiečių. Kas nežada 
karste išvažiuoti į Chicagą ir 
New Yorką, už kelerių ar kelio
likos metų visi čia susirinks... 

Paskutinis laidotuvių aktas — 
vadinami gedulo pietūs — įvyko 
Community Center salėje. Ir čia 
dalyvavo beveik visi gedėtojai, 
gerokai per šimtinė žmonių. 

Iškeliavai, kunige Antanai, 
tik per plauką auksinės kuni
gystės sukakties nesulaukęs, 
kad ją j a u a t švęs tum 
Amžinybėje... 

Alfonsas Nakas 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6109 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti. Kad esate arba/iome būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. I vybes (kain'avin 

ra Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOtlE TAX - INSURANCE 
6529 S KED2IE 

770-2233 

FOR SALE BY OVVNER 
4 bedrooms, 2 baths. Open house every 
Saturday & Sunday Mt. Greenvvood area 

Call for further information: 
782-4250 DAYS 

239-9020 EVENINGS 
Please call m English. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10°/o—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h Stre t 

T e l . — GA 4 - 8 6 5 4 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

HELP VVANTED 

DEISEL MECHANIC SOUTHVVEST AREA 
Neecl an e<p deisel t.'uck mechanic Top wages 
for so-neo^e *ifh irtitiative & motivation £xceltetn 
OeneMs Neeti good d"vers i'cense & own tools. 
Mušt read. writ* & spaak Husnt English. 

Apply m person 
Tn State Truck Service Ine 

3040 S Roberts Rd 8ndceview 

"HIRING! Federal govemment jobs 
in your area and overseas. Many im-
mediate openings vvithout waiting list 
or tęst. $15-68,000. Phonecall refun-
dabie. (602) 838-8885. Ext 7765." 

FACTORY HELP 
Small manufacturing plant in Burr 
Ridge — will operate beit sander, drill 
press, etc. Day or evening shifts. Own 
transportation necessary. Mušt speak 
basic English. 

Call: 325-1092 

M0LD REPAIR 
Leading plastic injection molder has immediate openmg on ist stiift. Posi-
tion requires a minimum o* 5 years mold repair experience Mušt know 
tngonometry and be able to work from both detailed drawir>gs and sketehes 

Competitive salary and comprehensive benefit plan including medical. den-
tal, life and disability insurance. and a stock ovvnership plan 

Send resume or call: Donald Grimaldi 
Personnel Director 
837-6615, ext. 243 

touraco Products, Inc. 
1109 E. Lake St. 

Streamvvood. IL 60107 
equal opportumty employer m/f 

Tremtine — tai vienas paveikslas iš labai puošnios daiL POVILO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis projęomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 doi. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 
Chicego, IL 60629 

Ulinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

> 



VALERIJONO VITKAUS 
GYVENIMO VINGIAI 

Švenčiant jo 85 m. gimimo 
sukaktį, mūsų solenizantas mie
lai sutiko papasakoti savo įdo
mią gyvenimo istoriją. 

V. Vitkaus gyvenimo istorija 
yra dalis mūsų tautos kančių ir 
kovų iš vergijos į laisvę ir jos 
staigaus praradimo. Netgi viena 
k a r t a negalėjo p i l n a i pasi
džiaugti, dėl kurios buvo sudėta 
t iek daug aukų per 123 metus. 

V. Vitkus nuo atvykimo į 
Ameriką uoliai dalyvavo Ro-
chesterio lietuvių veikloje. J is 
dirbo Liet. Bendruomenės val
dyboj, eilę metų ėjo karių Ramo
vės pirmininko pareigas, daly
vavo Šv. Vardo ir Lietuvių susi
vienijimo draugijose, aktyviai 
dalyvavo vietos antibolševiki-
niame bloke ir k i tur . J is rašė į 
Karį, Darbininką, Draugą ir 
Dirvą. Daugelį metų iki šiol 
patarnavo Šv. Jurg io lietuvių 
parpijos kunigams šv. Mišių 
metu ne tik sekmadieniais, bet 
ir kitomis dienomis laisvu nuo 
darbo laiku. 

V. Vitkaus senelis (žemai
t iškai — bočelis) buvo gavęs 12 
dešimtinių (apie 13-14 hektarų) 
žemės iš Pašerkšnės dvaro bau
džiavos panaikinimo metu prie 
Šerkšnės upės. Ten gimė ir augo 
V. Vitkaus tėvelis, dėdės ir te
tos. Jo senelis ūkininkavo gau
toje žemelėje. Kadangi ūkelis 
buvo nedidelis ir darbo rankų 
buvo p a k a n k a m a i , todėl jo 
senelis buvo spaudos draudimo 
me tu įsijungęs į l ietuviškų 
raš tų gabenimą iš Prūsų. Ga
bendavo maldaknyges , kalen
dorius, pasaulinę spaudą, „Auš
r ą " ir k i t o k i a s k n y g e l e s . 
T i r k š l i u o s e t u r ė j o k ioską 
„Baganazą", kur iš po stalo par
davinėjo uždraustą lietuvišką 
spaudą, o a n t stalo laikydavo 
m e d a l i k ė l i u s , r o ž a n č i u s , 
šventus paveikslėlius, škaplie
r ius ir pan. J is buvo griežtas. 
Visus va ikus ver tė išmokti 
lietuviško rašto. Vyresnius pats 
pamokė, o tie turėjo mokyti jau
nesnius. 

Kai vaikai paaugo, V. Vitkaus 
tėvelis Juozapas gavo dalį to 
ūkelio. J i s taip p a t padėjo 
bačel iui p l a t in t i l i e tuv išką 
spaudą. 

Vyriausias V. Vi tkaus tėvo 

Iš kairės: Valerijonas Vitkus, Rochesterio meras ir Juozas Jurkus. 

brolis — dėdė Antanas jaunas iš
vyko į Ameriką, norėdamas iš
vengti šauk imo į rusų ka
riuomenę. Jis kurį laiką gyveno 
Rochesteryje (kai kas jį čia paži
no), bet vėliau išvyko ki tur ir 
dingo. 

Mūsų sukaktuvininko tėvas 
Juozas, būdamas 16 metų, jau 
pažino Tilžę, mokėjo su kontra
banda ir nuo „raudonsiūlių" 
žandarų pasprukti . Vėliau j is 
buvo pa šauk t a s į rusų ka
riuomenę ir ta rnavo prie Tifli-
so artilerijoje 3 metus. Kadangi 
buvo sunku išsiversti iš mažo 
žemės sklypelio, jis, kaip ir jo 
brolis, išvyko į Ameriką. J i s 
taip pat nenorėjo būti rusų pa
šauktas į karą prieš Japoniją. 

Tuo metu V. Vitkus buvo, 
kaip jo m a m a sakydavo, da r 
lopšyje. Tai buvo 1903-4 metais. 
Jo tėvelis Amerikoje, kiek su
t a u p ę s p i n i g ų , d i r b d a m a s 
siuvykloje, bandė išsikviesti 
savo šeimą. Deja, jo žmona, V. 
Vi tkaus motina, įkliuvo Angli
joje neva dėl akių ligos. 3 vaikus 
— Jadvygą, Juozą ir Valį 3% me
tų — anglai paėmė į prieglaudą. 
Jo motinos didžiausias rūpestis 
buvo, kad vaikai bent mokėtų 

va ika i : Sa lomėja , I g n a s i r 
Alfonsas. 

V. Vitkui teko mokytis pra
džios mokykloje, kur v iskas 
buvo dėstoma rusų kalba. 1919 
metais, bolševikams užėmus 
Lietuvą, lietuviai buvo ž iaur ia i 
persekiojami. V. Vi tkaus tėvas 
buvo išvežtas į Šiaulių kalėjimą 
už vengimą kar inės prievolės, 
j a m išvykus į Ameriką. Tik 
bolševikus išvijus iš Lietuvos, jo 
tėvas ir k i t i ka l in ia i buvo 
paleisti. 

Lietuvai a tgavus laisvę, V. 
Vitkui teko eiti įvairias parei
gas Lietuvos kariuomenėje iki 
jos likvidavimo 1941 m. Bū
damas Lietuvos kar iuomenėj , 
s t u d i j a v o v a k a r a i s K a u n o 
universi tete ekonomiją ir gavo 
diplomą 1939 m. 

Jo b ro l i s J u o z a s p i r m o 
pasaulinio karo pabaigoje baigė 
Lietuvos Karo mokyklą ir ka ip 
le i tenantas dalyvavo kovose 
prie Širvintų ir Giedraičių prieš 
lenkus. 1929 m. j i s išvyko į 
Belgiją, kur baigė inžinerijos 
Karo mokyklą ir a t l ikęs 6 
mėnesių stažą, grįžo 1934 m. į 
Lietuvą. Jis dėstė Lietuvos Karo 
mokykloje pionierių karui pasi-

bolševikus antros okupacijos 
meta is . Apie jo partizanines 
kovas y ra daug didvyriškų 
pasakojimų. J i s žuvo 1946 m. 
liepos 2 dieną. Jo slapvvardė 
„Kazimierai t is" . Jis žuvo kartu 
su jo pavaduotoju Mykolu Jonu, 
kai jų bunker i s buvo bolševikų 
ras tas . 

Grįžtant prie sukaktuvininko, 
j am,ka ip ir jo broliui pulkinin
kui , pasisekė pasi traukti iš bol
ševikų kariuomenės, ku r jam 
t e k o e i t i ve r tė jo pare igas 
vyriausiam bolševikų tribunole 
Vilniuje. 

A m e r i k o j e V. V i t k u s su 
žmona Viktorija užaugino 2 
dukras : Aldoną ir Živilę, kurios 
sukū rė savo šeimas. Jo žmona 
prieš keler ius metus neteko 
regėj imo ir šiuo me tu yra 
prieglaudoje. 

Nežiūrint visokių pergyve
nimų, solenizantas nepalūžo. 
Visada giedros nuotaikos ir yra 
visų Rochesterio lietuvių myli
mas ir gerbiamas. Linkime jam 
da r daug laimingų metų. 

J . J u r k u s 

C H I C A G O S Ž I N I O S DRAUGAS, antradienis , 1988 m. rugpjūčio mėn. 30 d. 

60,000 UŽ NELEISTINĄ 
SAMDYMĄ 

Chicagos šiaurėje e s a n t i 
Ready Men firma už samdymą 
nelegaliai atvykusių imigrantų 
s u t i k o sumokėti p a b a u d o s 
60,000 dol. Jai grėsė 308,000 
dol. pabauda. 

CHICAGOS B E N A M I A I 

Chicagos universitetas ištyrė 
miesto benamius, apklausinė-
damas 535 iš jų. Nustatyta, kad 
Chicagoje yra tarp 5,000 ir 
40,000 benamių. J ų amžiaus 
vidurkis — 38 m. Iš jų pusė 
pi rmą k a r t ą benamia i . J ų 
vidutinės pajamos per mėnesį 
182 dol. Iš jų 63% juodukai, 25% 
balti ir 99c ispaniški. Vyrai su
daro 639c, netekėjusios motinos 
— 239c. Vidutiniškai jie lankę 
mokyklą 11 metų. Iš jų 59c vedę, 
44% kar tą buvo vedę, 67% jų 
tu r i vaikų. 

A.tA. 
ADOLFAS MARKELIS 

Po sunkios ligos mirė rugpjūčio 26 d., sulaukęs 67 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje Dusetose. 
Giliam skausme pasiliko žmona Aldona Valaitytė, dukros 

Daiva Repečkienė, žentas Arūnas, Rita Dagienė, žentas Linas. 
Lietuvoje liko sesuo Birutė Tumėnienė su šeima bei kiti 
giminės. 

Kūnas pašarvotas antradienį, rugpjūčio 30 d. nuo 3 vai 
iki 9 vai. vakaro Butkus-Petkus koplyčioje, 1446 So. 50 
Avenue, Cicero. Atsisveikinimas 7 v.v. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 31 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas j Šv. Antano parapijos bažnyčią 
Cicero ir po pamaldų nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvių dailės muzie
jui (Lithuanian Museum of Art, Inc.). 

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

Žmona, dukros, žentai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, Jr . Tel. 
652-1003. 

persižegnoti gimta kalba ir kad r u o š imą . Čia rašančiam teko 
žinotų, kad esą žemaičiai. 

V. Vitkaus tėvas, nesulaukda
mas šeimos atvykstant į Ameri
ką, grįžo į Angliją. Suradęs 
žmoną ir vaikus, kurių anglai 
nenorėjo atiduoti, grįžo į Lie
tuvą. Lietuvoje dar gimė 3 

išklausyti jo paskai tų kar iū
nams. J i s tuo metu turėjo pulki
ninko laipsnį ir buvo labai pana
š u s į brol į — m ū s ų 
sukaktuvininką. 

J is buvo vienas iš 3 Lietuvos 
part izanų vadų kovose prieš 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

j e . Jose dalyvavo š imtas tūks
tančių lietuvių. Fi lmas paga
mintas gerai , garsinis, spalvo
t a s . Demonstraci jose g i rdė
sime kalbėtojus, kur ie smerk ia 
daugiau kaip ketur iasdešimtį 
metų tebesitęsiančią okupanto 
primestą vergiją, iškelia stali-
nistinių laikų ž iaurumus , tau
tos naikinimą, Lietuvos ir lietu
vių kančios kelią. Matys ime, 
kaip minia gieda Lietuvos him
ną, Lietuva brangi ir k i t as lie
tuviškas dainas. Girdėsime rei
kalavimus Lietuvai ekonomi
nės, politinės, spaudos, žodžio, 
t ikint iesiems laisvės, re ikalau
j ama Lietuvai nepriklausomy
bės su visomis valstybinėmis su
vereninėmis teisėmis. Girdėsi
me, kaip minia smerkia t a u t o s 
išdavikus, parsidavėlius ir pan. 

Taigi šis filmas bus labai iš
kalbingas, daugiau pasakan t i s 
už bet kokias ki tas kalbas . Tai 
akivaizdus įrodymas Lietuvos 
naujo atgimimo, ka ip pa tys tė
vynainiai dabar tėvynėje vadi
na. 

Tad būtų kilnu, kad š iame 
tautos šventės minėjime daly
vautų visi šio telkinio l ietuviai 
su savo artimaisiais bei svečiais. 
Darbščiosios skyr iaus na rės — 
Stella Abrai t iene, Natal i ja Su-
bačienė, Marytė Ša rausk ienė , 
Ona Žolynienė, Veronika Janu-
šait ienė ir kt. su skyr iaus val
dybos t a lka ruošiasi minėjimo 
dalyvius ir šiais metais skan ia i 

Daytona Beach, Fla. ALT sąjungos skyriaus narės ruošiasi vaišinti Tautos pavaišinti . Dalyvių auka kukl i 
šventės minėjimo dalyvius. Iš kairės: Natalija Subačienė. Veronika — 5 dol. asmeniui . 
Janušaitienė, Marytė Šarauskienė, Ona Žolynienė ir Stella Abraitiene. J u r g i s J a n u š a i t i s 

K I T A I P M I N Ė S I M E 
T A U T O S Š V E N T Ę 

Daytona Beach, F la . lietuvių 
telkinyje j a u ke l in t i meta i 
gražius Tautos šventės minėji
mus suruošdavo Daytona Beach 
apylinkių ALT sąjungos sky
rius. I minėjimus buvo kviečia
mi svečiai kalbėtojai ir meninin
kai , o po minėjimų skyriaus 
darbščiosios narės visus daly
vius pavaišindavo l ietuviškais 
valgiais, skaniais p ie tumis . 

Šių metų Tautos šventės mi
nėjimą pagal tapusią tradiciją 
t a ip pat ruošia ALT sąjungos 
sky r iu s , k u r i a m vadovauja 
darbštus pi rmininkas Vytautas 
Abraitis, t a lk inan t valdybai. 

Minėjimas skirsis nuo anksty
vesniųjų. Čia nebus kalbėtojų, 
nebus ir meninės programos. 
Bet minėjimas bus išskirtinai 
įdomus. 

Minėjimą pradėsime rugsėjo 
11 d., sekmadienį, 2:30 vai. po 
pietų kun. dr. K. Ruibio auko
jamomis šv. Mišiomis Prince of 
Peace kata l ikų bažnyčioje, Or-
mond Beach. Tuojau po pamal
dų parapijos salėje minėjimo tę
sinys. Čia šventės prasmę trum
pai ap tars pats skyriaus pirmi
n inkas „Naujosios Vilties" re
daktorius Vytautas Abrait is . 

Vietoje kalbų ir meninės prog
ramos — visi dalyviai turės pro
gos pamatyt i labai įdomų J. 
Bružo pagamintą filmą iš di
džiųjų demonstracijų, vykusių 
liepos 9 d. Vingio parke Vilnių-

L 

P A D Ė K A 
A.tA. 

MOTIEJUS JANAVIČIUS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Senelis mirė 1988 m. 

rugpjūčio 19 d. ir buvo palaidotas rugpjūčio 22 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame Šv. Jurgio parapijos kun. kleb. 
Richard Dodaro. kuris atlaikė gedulingas pamaldas už jo sielą. 
Dėkojame kunigams ir Šv. Kazimiero Seserims, kurie atsi
lankė j koplyčią atsisveikinti su a.a. Motiejum. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už velio
nio sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktorių Jurgiui 
F. Rudminui už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

Nuliūdę; žmona Mary, sūnūs John , Anthony, Peter, 
Joseph , marčios ir anūkai. 

Rašytojų še ima liūdi, k a d ne t ikė ta i į Amžinybę 
iškel iavo draugijos valdybos sekretorius 

A.tA. 
ADOLFAS MARKELIS 

Mūsų nuoširdi užuojauta jo žmonai ALDONAI, 
d u k t e r i m s DAIVAI ir RITAI su šeimomis, giminėms, 
d r a u g a m s ir bičiuliams. 

Lietuvių Rašytojų draugija 

Mūsų na r iu i 

A.tA. 
ADOLFUI MARKELIUI 

m i r u s , jo žmoną i r šeimą giliai užjaučiame k a r t u 
l iūdėdami 

Lietuvių Dailės Muziejaus valdyba 

Mūsų uol iam Bendradarbiui 

A.tA. 
ADOLFUI MARKELIUI 

mirus , jo žmoną ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame 

Lietuvių Dailiojo Meno Institutas 

A.tA. 
ADOLFUI MARKELIUI 

m i r u s , g i l ią užuojautą r e i š k i a m e jo ž m o n a i 
ALDONAI , še ima i ir giminėms 

Emilijus Holenderis 
Algimantas Kezys 

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
dr. JONAS ŽEMAITIS 

Š.m. rugpjūčio 30 d. sueina dveji metai nuo mūsų mylimo 
Tėvelio ir Senelio mirties. 

Pasiliko giliai nuliūdę: duktė Aldona Bielskienė su vyru 
Mindaugu ir vaikaičiais: Živile, Algiu ir Gedučiu; sūnūs 
J o n a s ir Antanas su žmona Sherry, svainė Veronika 
Barščiauskienė su vyru Ju rg iu ir kiti giminės. 

Prašome gimines ir draugus prisiminti velionį Joną savo 
maldose šią dieną. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IK CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4H05-07 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. ( 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 

MARQLETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St . . ( ' h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 410 So. 5 0 t h A v.. C i c e r o 
T e l e f o n a s — SfJ3-2108 

STEPONAS C. LAC K ir SŪNŪS 
LACKAVVTCZ 

LAIDOTI'V II/ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7 -1213 
1 1 0 2 8 S o u t h u e s t H v v y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

S a l k Donald M., J r . 



DRAUGAS, ant radienis , 1988 m. rugpjūčio mėn. 30 d. 

x A. a. Adolfas Markelis 
mirė rugpjūčio 28 d. savo na
muose Cicero. Velionis buvo 
gimęs 1921 m. gegužės 16 d. 
Elvenių km., Dusetų v., Zarasų 
apskr. Lietuvoje ir Austrijoje 
mokytojavo. Atvykęs j JAV 
studijavo inžineriją Technolo
gijos i n s t i t u t e Chicagoje. 
Noveles spausdino Ateityje ir 
Drauge. Išleido novelių rinkinį 
„Nebaigtoji simfonija" (1981). 
Sirgo i lgokai ir s u n k i a i . 
Pašarvotas antradienį Butkaus 
laidojimo koplyčioje. Atsisveiki
nimas antradienį 7 vai. vak. 
Laidojamas trečiadienį iš Sv. 
Antano parapijos bažnyčios. 
Liko nuliūdime žmona Aldona, 
dvi dukterys — Daiva ir Rita su 
vyrais. 

x Ses. M. J o a n n e l a Fey-
k e r t , buvus i genera l inė 
vyresnioji, ir ses. Julene Rėvas, 
abi Sv. Kaz imie ro seserų 
vienuolijos narės, išvyko stu
dijoms į St. Louis, Mo., universi
tetą. Ses. M. Joannela studijuos 
teologiją, o ses. Ju lene tęs slau
gės ir ligoninės administracijos. 

x Dr. J u o z a s Kazickas buvo 
atvykęs iš New Yorko į Chica-
gą posėdžiams ir aplankyti savo 
gimines F . Sereičiką, G. Meilu-
vienę ir Meilaus šeimą. 

x Atei t ininkų studijų die
n o s D a i n a v o j e pras ideda 
ateinantį penktadienį, rugsėjo 2 
d. Jos baigsis pirmadienį , 
rugsėjo 5 d. Baigiamojo pokalbio 
tema bus „Organizacinių klau
simu apžvalga". Pokalbyje daly
vaus Ateit ininkų federacijos 
vadas ir visų Ate i t in inkų 
sąjungų pirmininkai. 

x Chicagos aukš tesn io j i li
t uan i s t ikos m o k y k l a naujuo
sius mokslo metus pradeda rug
sėjo 10 d. 9 vai. ryto Jaunimo 
centre. Tą dieną registracija, 
nusiperkami vadovėliai, pamo
kos. 

x J u r g i s J a n u š a i t i s Port 
Orange, Fla.. Cezaris Surdokas, 
Baltimore. Md., lietuviškos 
spaudos bendradarbiai, grąžino 
laimėjimų šakneles ir kiekvie
nas paaukojo po 11 dol. J. Janu
šaitis dar palinkėjo visiem? 
geros sėkmės, kad „Draugas" 
turėtų lankyti kiekvieno lietu
vio namus, nes jis yra mūsų tau
tinio, politinio, religinio gyvas
tingumo liudytojas. Nuoširdus 
ačiū už viską. 

x S t a sys S u r a n t a s , Rock-
ford. 111.. dažnai mus paremia 
d idesnėmis a u k o m i s . Pra 
tęsdamas prenumeratą, pridėjo 
50 dol. „Draugo" stiprinimui ir 
palinkėjo sėkmės visai „Drau
go" redakcijai. St . Surantui, 
mūsų garbės prenumeratoriui ir 
nuoširdžiam rėmėjui, tariame 
didelį ačiū. 

x Balys Matulevičius, To
ronto. Kanada. Juozas Gramas, 
Oak Lavvn, 111., R. Jock Bag
donas, H a m i l t o n , Kanada . 
Aldona Sandargas , Ormond 
Beach, Fla. , Pranas Zaranka, 
Redford, Mich., Albinas Ruzgas. 
Montreal, Kanada, grąžindami 
laimėjimų šakneles, kiekvienas 
pridėjo po 15 dol. aukų. A. Ruz
gas palinkėjo geros sėkmės sun
kiame darbe. Visiems nuoširdus 
ačiū. 

x L.T. Namai mini savo 
20-ties metų sukaktį š.m. rug
sėjo 17 d., šeštadienį, šia tvar
ka: 11:30 v. ryto šv. Mišios už 
mirusius narius M. M. Gimimo 
parapijos bžn. Marquette Parke. 
6:30 v.v. v a k a r a s savuose 
namuose. Trumpa Tautinių 
Namų apžvalga, meninė dalis, 
vakarienė ir šokiai. Solistai M. 
ir V. Momkai ir aktorė Zita 
Visockienė. A. Ste lmoko 
orkes t ras . Visus didžiosios 
Čikagos l ietuvius kviečiame 
dalyvauti. Vietas rezervuoti iki 
rugsėjo 10 d. šiais tel.: E. Valiu-
kėnienė 434-7270 arba O. 
Krėmeris 354-7374. 

(sk) 

x , , D r a u g o " d i e n r a š č i o 
bal ius bus rugsėjo 25 d. Marti-
nique restorano pokylių salėje. 
Balių rengia renginių komi
t e t a s , vadovaujamas Marijos 
Remienės . Bilietus p la t ina visi 
r e n g i n i ų n a r i a i . M e n i n ę 
programą at l iks estradinė dai
n i n i n k ė Violeta Rakauska i -
t ė - š t r o m i e n ė , k u r i y r a 
da inavus i įvairiose šalyse ir 
išleidusi dvi didelį pasisekimą 
tur inč ias plokšteles. 

x Šv . Kaz imiero s e se rų vie
nuol i ja vakar a tšventė savo o-
ficialaus įkūrimo dieną. Ta pro
ga jos turėjo iškilmingas šv. Mi
šias ir paminėjo kūrėjas ir visus 
geradar ius . 

x P L B p i r m i n i n k a s d r . 
Vyt . B i e l i a u s k a s buvo atvykęs 
į C h i c a g ą su visa naująja 
valdyba ir posėdžiavo su senąja 
valdyba, perimdami pareigas . 
P a s k i a u t u r ė jo nau jos io s 
valdybos posėdžius, kur iuose 
ap ta rė ateities veiklą ir veiklos 
p lanus . 

x Lidijos Saulytės ir Aud
r iaus Viktoros užsakai prieš 
moterys tės sakramentą eina 
Neka l to Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Pa rke . 

x „ M a r g u č i o " r e n g i a m a s 
koncertas ..Nauji vardai — nauji 
balsai I" bus spalio 2 d., sekma
dieni , 3 vai. p.p. J aun imo cen
tre. Visi kviečiami. Bilietai iš 
a n k s t o g a u n a m i V a z n e l i ų 
parduotuvėje ir „Marguč io" 
rašt inėje. 

x Dr . J a n i n a R ė k l a i t i e n ė 
rūpinasi moterų rekolekcijomis. 
J i i š s i u n t i n ė j o b u v u s i o m s 
rekolek tan tėms a tski rus kvie
t imus tose maldos dienose daly
vaut i , kviesdama visas gausiai 
registruotis pas Augutę Daugir
dienę tel. 476-7399. 

x Pat iks l in imas . Dainės ir 
dr . T h o m a s Q u i n n s ū n u s 
T h o m a s V ik to r a s ir d u k t ė 
Kr is t ina Loreta gimė rugpjūčio 
4 d. <ne liepos 4 d., ka ip buvo 
„Draugo" rugpjūčio 27 d. laidoje 
p a r a š y t a ) . Už k l a i d ą 
a ts iprašome. 

x B i r u t ė J a s a i t i e n ė iš 
Chicago. 111.. visuomenininke, 
B i ru tė Sekmakienė. Michiana. 
Mich., Pet ras Pet ra i t i s . Rich-
m o n d . Hi l l . N.Y., g rąž ino 
la imėjimų šakneles su 20 dol. 
a u k a dienraščio palaikymui. 
Nuoš i rdus ačiū. 

x A n n a Naujokait is , New 
Lisbon. Wisc.. M. Edelis. Phoe-
ix, Arz. . Sophie Kamarauskas . 
Surfside. Fla.. Studio . .D", Be-
verly Shores. Ind.. A. Styga. 
London. Kanada, grąžindami 
laimėjimu šakneles, kiekvienas 
paaukojo po 12 dol. A. Styga 
palinkėjo sėkmės dirbant nau
dingą darbą, kur is reikal ingas 
lietuvybei palaikyti. Nuoširdus 
ačiū. 

x A . a. L. Balzaro laidotuvių 
padėkoje per klaidą nebuvo 
paminė ta LDK Birutės Drau
gija, kuri „Drauge" buvo įdėjusi 
užuojautą, o jos narės dalyvavo 
laidotuvėse. Už klaidą atsipra
šoma. 

(sk) 

x K v i e č i a m e v i s u s daly
vaut i Pasaulio lietuvių centro 
antroje gegužinėje, sekmadienį, 
rugsėjo 4 d. 12 v. p.p. centro kie
me, 511 E. 127th, Lemonte. Bus 
skanaus maisto, šaltų gėrimų ir 
smagių žaidimų. Aplankykit 
pas ta tą , susipažinkit su pro
jek tu ir pasidžiaukit gražioj 
gamtoj . 

(sk) 

Šv. Kazimiero seserų vienuolyno narės, atšventusios auksinį ir sidabrinį jubiliejų. Iš kairės pir
moj eilėj: ses. M. Joanetta Juškauskas, ses. Inganta Žemeikis, ses. Marilyn Kuzmickus — 
generalinė vyresnioji ir sidabrinį jubiliejų atšventusi ses. Theresa Dabulis; antroj eilėj: ses. M. 
Josetta Petraitis, ses. Reginald Tamulevich, ses. Regina Junuša ir ses. Nicaola Šokas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KA PASTATYSIME PRIE 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VAIRO 

Pereitą pavasarį rinkome LB 
tarybą, greitai ta taryba pradės 
savo darbą. Bus nauja taryba, 
valdyba ir jos pirmininkas. JAV 
LB XII-tosios LB tarybos pirmo
ji sesija bus rugsėjo 30 ir spalio 
1-2 dienomis Holiday Inn Mid-
way, Chicagoje. Pakalbėti, pa-
siinformuoti apie tą sesiją ir 
svarbiausia apie valdybos pir
mininko r inkimus mandatų 
komisija, kuriai vadovauja B. 
Jasaitienė, sukvietė informacinį 
pasitarimą. Pasi tar imas įvyko 
rugpjūčio 24 d. „Seklyčios" pa
talpose. Tame pasitarime daly
vavo LB tarybos nariai, LB Vid. 
Vakarų apyg. pirmininkė, LB 
apylinkių pirm. ir keli spaudos 
atstovai. 

Pasitarime buvo pakalbėta 
apie įvykstančią tarybos sesiją, 
o svarbiausia apie valdybos pir
mininko r ink imus . N u o tinka-

x Kun. prof. dr. P . Ra-
gaž inskas , Central , N.M., vie
n a s iš didžiųjų „ D r a u g o " 
rėmėjų, p r a t ę s ė „ D r a u g o " 
prenumeratą ir dar pridėjo 200 
dol. su prierašu: „...tai dovana 
Draugo' pala ikymui" . Kun. 
orof. dr. P. Ragažinskui, mūsų 
garbės p renumera tor iu i , už 
realią auką tariame nuoširdų ir 
didelį ačiū. 

x Sofija ir d r . J o r g e O. 
Galan te , Oak Brook, 111., pra
tęsė „Draugo" prenumeratą 
vieneriems metams su visa 
šimtine. S. ir dr. Galante, mūsų 
ga rbės p r e n u m e r a t o r i a m s , 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Otonas Kap te in i s , Chica
go Ridge. 111., mūsų rėmėjas, 
pratęsė „Draugo" prenumeratą 
su visa šimtine. O. Kapteiniui. 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
už paramą dienraščiui tar iame 
nuoširdų ačiū. 

x Dr. A l i n a Domanskis , 
Palos Park., 111., lietuviško žo
džio ir veiklos rėmėja, pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Dr. A. Domanskis. mūsų garbės 
prenumeratorei, už nuolatinę 
paramą ta r iame nuoširdų ačiū. 

x Prof. R i m a s V a i š n y s , 
North Haven, Conn., parėmė 
..Draugą'" 20 dol. auka ir pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams. Prof. R. Vaišniui . 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Liudas Kulnys, Sudbury, 
Ont., Kanada, grąžino laimėji
mų šakneles su 15 dol. auka. A. 
Biveinis iš Cambridge, Ont., 
Kanada, a ts iuntė 12 dol. auką 
ir trumpai išreiškė didelę pagar
bą visam „Draugo" kolektyvui, 
kurie dirba tokį lietuvišką dar
bą. Nuoširdus ačiū už viską. 

mo pirmininko parinkimo labai 
daug kas priklauso. Svarbu, kad 
par ink tas asmuo būtų, jeigu ne 
visiems, t a i bent didžiumai pri
imtinas. Kad neišeitų, kaip da
bar yra su respublikonų vicepre-
zidentiniu kandidatu. Naujas 
p i r m i n i n k a s ir jo suda ry ta 
valdyba tu r i mus sujungti, o ne 
suskaldyti . 

Sudarytoji nominacijų komi
sija darbą sėkmingai atl iko ir 
rezultatais telieka tik džiaugtis. 
Pa r ink tas asmuo turi visas rei
k iamas kvalifikacijas, o tai y ra 
visiems gerai žinomas dr. A. 
Razma. Paminėjus dr. A. Raz
mos pavardę, ji buvo palydėta 
nuoširdžiu plojimu. Manyčiau, 
kad dr. A. Razma beveik nėra 
re ikal ingas jokio pristatymo. 
Tiek bendruomenės žmonėms, 
t iek ir plačiajai visuomenei j is 
yra labai gerai žinomas. Niekas 
neturėtų būti išrenkamas vien 
dėl savo vardo. Labai gerai, kad 
yra ir daugiau rimtų kandidatų. 
Keletas kandidatų jokiu būdu 
nereiškia mūsų susiskaldymo, 
bet tai yra mūsų stiprybės 
ženklas. Bus labai liūdnos die
nos, kai nebeturėsime daugiau 
kandidatų. 

Renkamieji turi būti renkami 
pagal jų parengtas „platfor
mas". Žinoma, turi būti atkreip
tas dėmesys į jo praeities dar
bus. Arba, kitais žodžiais, reikia 
remtis „galimybių", o ne „tiki
mybių" teorijomis. Jeigu kandi
dato praeities darbai pateisina 

jo žodžius, tai to paties galima 
tikėtis ir ateityje. Dr. A. Razma, 
taip sakant, „ex promtu" trum
pai nurodė savo platformos met
menis. O jie maždaug panašiai 
skambėtų: „Tur i pas iba ig t i 
k iv i rčų pe r iodas . K a i ok. 
tėvynėje vyksta dideli įvykiai, 
kai tokios minios eina kar tu ir 
ranka rankon, tai ir mes turime 
jų pavyzdžiu pasekti" . Reikia 
manyti, kad tarybai j is pateiks 
smulkesnę ir detalizuotą „plat
formą". Žinant dr. A. Razmą, jo 
asmenį ir jo darbus, pilnai 
ga l ime t i k ė t i , kad j i s tos 
vienybės sieks. O tai mums vi
siems išeitų t ik į gerą. Kitais 
metais minėsime „Varpo" šimt
metį, kuriame didysis varpi
ninkas dr. V. Kudirka parašė 
„Vardan tos Lietuvos"... Tad 
prisiminkime jį ne vien žodžiais, 
bet ir darbais. Bendruomeni-
ninkai gali džiaugtis, kad jie 
savo eilėse tur i kilnių žmonių, 
kad į jų eiles ateina ir jaunimas. 
Tad n e p a l i k i m e j ų t i k t a i 
„galiorkose", bet renkime vado
vaujamiems darbams, o kol tai 
pasieksime, pa l ik ime vairą 
patikimose rankose. 

J. Ž. 

KR. DONELAIČIO 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS P R A D E D A 
1988-89 JUBILIEJINIUS 

MOKSLO METUS 

Kristijono Donelaičio pradinė 
ir aukštesnioji l i tuanis t inės 

m o k y k l o s 1 9 8 8 - 8 9 m o k s l o 
metus pradeda š.m. rugsėjo 10 
d. Francis M. McKay valstybi
nės mokyklos patalpose, 6901 S. 
Fairfield Ave„ Chicago, Illinois, 
9 vai. ryto mokinių registracija. 
Tuo pačiu laiku b u s registruo
jami ir nauji mokiniai . Regulia
rios pamokos abiejose mokyk
lose prasidės 10 va i . ryto iki 1 
vai. po pietų. 

Pradinėje mokykloje veiks 
vaikų darželis, pa reng iamas i s 
skyrius , I-mas, I I - t ras , III-čias, 
DV-tas, V-tas ir Vi- tas skyrius . 

Į darželį p r i imami vaikai ket
ver ių m e t ų . Į p a r e n g i a m ą 
skyrių pr i imami vaikai penke
rių metų. 

Šiais mokslo meta i s mokyklo
j e ve iks s p e c i a l u s s k y r i u s 
silpnai a rba visai l ietuviškai ne
kalbantiems vaikams. Mokyklo
je veiks l ietuviškai nekalbančių 
klasė suaugus iems . 

Aukštesnioje mokykloje veiks 
V-ji, Vl-ji, VTI-ji ir VTU-ji klasės. 
Į V-tą k lasę p r i imami mokiniai, 
išėję LB švietimo tarybos nusta
tytą mokyklos programą ir pri
s ta tę baigimo pažymėjimą arba 
išlaikę įs tojamuosius egzami
nus . Egzaminai b u s rugsėjo 10 
d. Francis M. McKay mokyklo
je 10 vai . ryto. 

Registracijos m e t u bus regist
ruojami va ika i pirmajai komu
nijai paruošti . Visi mokiniai, ga
vusieji pataisas , po registracijos 
rugsėjo 10 d. 10 vai. ryto tu rės 
laikyti pa ta i sų egzaminus . Va
saros darba i bus t i k r i nami tą 
pačią dieną pamokų metu . 

R e g i s t r a c i j o s m e t u b u s 
gal ima įsigyti r e i k i a m u s va
dovėlius. Tėvų komi te to nuta
r imu visi tėvai prašomi regist
racijos dieną įmokėt i bent pusę 
mokslapin ig ių u ž k iekvieną 
vaiką. 

Dėl informacijų mokyklų rei
kalais skambin t i š iems moky
tojams: R. Kučienei 778-0358, 
D. Mikužienei 436-0769 ir J. 
Širkai 424-8870. 

Direktor ius 
J u l i u s Širka 

Lietuvos gen. konsulas V. Kleiza įteikia atestatą abiturientei Gailei Butts. 
Šiuo įvykiu patenkintas Kr Donelaičio mokyklos dir. J. Širka. Naujųjų 
mokslo metu pradžia rugsėjo 10 d. ^ ^ #J> T a f n u l a i č i o 

V Y R E S N I Ų J Ų LIETUVIŲ 
C E N T R O G E G U Ž I N Ė 

Vyresniųjų Lietuvių cent ras 
Chicagoje kas sava i t ę suruošia 
įdomias p r o g r a m a s ir užsi
ėmimus „Seklyčios" patalpose, 
kad vyresnieji ga lė tų a tvykt i , 
įsijungti į centro veiklą ir pa
bendrau t i bei smagia i praleisti 
laiką. Vasaros metu būna pagei
davimų išvažiuoti iš Chicagos ir 
aplankyt i k i tas v ie tas . 

Kazimieras ir E lena Pociai 
mielai sutiko veltui užleisti savo 
gražią sodybą Beverly Shores, 
Indiana , p i rmajai vyresniųjų 
lietuvių centro gegužinei , kuri 
įvyko liepos 31 dieną. Beverly 
Shores apyl inkė visus vilioja 
nuostabia g a m t a ir Michigano 
ežero p a k r a n t ė m i s . Nemažas 
skaičius l ie tuvių ten nuolat 
gyvena. Atvažiavę iš miesto gali 
kvėpuoti grynu oru ir gėrėtis ža
liuojančia ap l inka . 

Dviem autobusais atvažiavo iš 
Chicagos piknikautoja i . Pocių 
sodyboje s v e č i a i žavėjos i 
l ietuviškai i šdabin tu n a m u bei 
J u r g i o D a u g v i l o s m e n i š k a i 
raižytu koplyts tu lpiu . Buvo ir 
a tvykusių svečių iš Beverly 
Shores, Michiana ir Union Pier. 
Sodyba iš anks to buvo paruoš
ta K. Pociaus ir savanor ių iš 
apyl inkės. Rodos, kad j ie visą 
n a k t į d i r b o t v a r k a n t i r 
ruošiant is . 

Kun. M. Kirki las atnašavo šv. 
Mišias svečiams i š Chicagos ir 
apylinkės gyventojams Šv. Onos 
bažnyčioje. Autobusas nuvežė 
norinčius da lyvau t i šv. Mišiose 
prie bažnyčios ir t a ip pa t par
vežė juos atgal . Gegužinėje daly
vavo apie 200 žmonių. Buvo 
gera proga skan ia i pavalgyti 
pačios Seklyčios šeimininkės pa-
g a r n i n t ą m a i s t ą , c epe l i nų , 
kugelio, kopūstų su lietuviškom 
dešrom. 

Lietuvių Socialinių reikalų 
tarybos ta rnautojos Elena Siru
t i e n ė ir Ni jolė B a l z a r i e n ė 

IŠARTI IR T0U 
KANADOJE 

— Alg i s Gražys paskir tas 
McGill universiteto Montrealyje 
ledo ritulio komandos vyriausiu 
t r ener iu . 

— At idaroma lietuvių tau
toda i l ė s paroda rugsėjo 6 d. 
Robart 's Library — universiteto 
bibliotekoje 140 St. George St., 
Toron to . Paroda tęs i s visą 
rugsėjo mėnesį. Parodą ruošia 
l ietuvių tautodailės insti tuto 
Toronto skyrius, kurio pirmi
n inkė y r a Aldona Vaitonienė. 
Būtų gera, kad lietuviai gausiai 
l ankytų parodą ir ja domėtųsi. 

— J u o d o j o kaspino diena 
šiemet Toronte buvo minima 
rugpjūčio 23 d., primenant vi
siems kanadiečiams Ribbentro-
po-Molotovo sutartį, kur ia buvo 
įgal inta Vokietija pradėti karą 
ir k a r t u su Sovietų Sąjunga 
pasidal int i Europos valstybė
mis. 

pardavinėjo maisto ir gėrimų 
b i l i e t ė l ius . Birutė Podienė , 
Danguolė Valentinaitė ir Vera 
Ringutė padėjo šeimininkei iš
dalint i maistą. Jaunimas iš Ar
gent inos — Jurgis Gaidimaus-
k a s ir Suzana Jukna i tė pada
vinėjo kavą ir pyragaičius. Prie 
b a r o dirbo Linas Šol iūnas , 
S i m a s Jokūbai t i s i r Jonas 
Levickas. Svečiai galėjo atsigai
vinti įvairiais gėrimais. Paulius 
R u i k i s pu ik i a i l i n k s m i n o 
svečius , grodamas akordeonu, 
a ts i rado ir dainininkų. 

K a s norėjo, galėjo išbandyti 
savo laimę. Turtingi fantai buvo 
suaukot i savanorių tuo parem
t i vyresniųjų lietuvių centrą i r 
prisidėti prie veiklos. Bernadeta 
Zeikienė, Janina Gaigalienė, 
M a r t a Ru ik i enė i r Da l i a 
Mečkauskienė apsukriai dirbo 
prie laimėjimų stalų ir platino 
d idž ių jų b i l i e tus . V l a d a s 
Radziukynas tvarkingai par
davinė jo mažųjų la imėjimų 
bil ietėl ius. 

Socialinių reikalų tarybos 
vykdomoji pirmininkė Danguo
lė Valentinaitė pasveikino visus 
ir išreiškė gilią padėką Pociams 
už nuoširdumą ir leidimą nau
dotis jų sodyba. Programų ve
dėja Teresė Drūtytė-Soliūnienė 
padėkojo visiems už atsilanky
mą ir savanoriams už visų jų pa
galbą, ruošiant šią pirmą (bet ne 
paskutinę!) gegužinę. J i Vyres
niųjų lietuvių centro vardu įteikė 
Kazimierui ir Elenai Pociams 
padėkos raštą. Po to buvo estra
dinių šokių šokėjų pasirodymas 
su jų mokytoju Lou Pernic. 
P a š o k t a Rhumba, Cha-Cha, 
F o x t r o t ir Freeze šok ia i . 
Mokytojas Lou Pernic ir viešnia 
(šokių mokytoja) Esther Balase 
„ T a n g o " įdomiai pašoko . 
S v e č i a i galėjo į s i jungt i į 
„Freeze" šokį ir šokėjai mielai 
sut iko juos pamokyti. 

P a s i v a i š i n ę ir pa s i so t inę 
gegužinės dalyviai nekantriai 
laukė laimėjimų, nes buvo suža
vėti mediniu malūnu, kurį V. 
Vi rku t i s , gyvenąs Cicero mies
te, paaukojo vyresniųjų lietuvių 
centrui . Jį laimėjo Antanas 
Valavičius, kuris tuoj pat pa
aukojo Kazimierui ir Elenai 
Pociams, prašydamas pastatyti 
jų sodyboje, kad visi galėtų 
grožėtis puikiu malūnu. Daly
viai, išgirdę šią žinią, savo plo
j imais j a m pritarė. 

Pra le idę visą dieną Beverly 
Shores gamtoje lietuviškoje 
atmosferoje ir šeimyniškoje dva
sioje, patenkint i piknikautojai 
grįžo į savo namus, svajodami 
apie vyresniųjų lietuvių centro 
gegužinę. 

t d š 

Advokatas Jonas Cibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . - 776-8700 

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